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Fi yw’r newidCwmni prysur
Bu Cwmni Licris Olsorts yn eitha 
prysur eleni eto. Nos Sadwrn 
Chwefror 26ain teithio i Lanrhae-
adr-ym-Mochnant i ãyl Ddrama 
Powys wnaethom. Cawsom y 
wobr gyntaf gyda’r ddrama Ni’n 
Dwy gan Nan Lewis, gyda Catrin 
Jenkins yn cipio gwobr y prif 
actor/actores.

Yna nos Wener Ebrill 8fed 
tro i fyny i’r gogledd i ãyl 
Ddrama’r Groeslon. Ni fuom mor 
llwyddiannus y tro yma, ond 

daethom adre gyda’r ail wobr. 
Yma eto cipiodd Catrin Jenkins 
wobr y prif actor/actores.

Mae’r cwmni wedi cael 
gwahoddiad i gystadlu yng 
nghystadleuaeth actio drama fer 
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 
Wrecsam. Y ddrama “Y Six Ten 
o Euston” gan Gwynedd Huws 
Jones fydd yn cael ei pherfformio. 
Felly os am wledd, dewch i Theatr 
Fach y Maes am un or gloch dydd 
Llun Awst 1af.

Trwy gynllun Platform 2 - a 
gafodd ei gyllido gan yr Adran 
dros Ddatblygu Rhyngwladol 
(DFID) a’i weithredu gan 
Gymorth Cristnogol - fe aeth 
Eifi on Sven-Meyer y llynedd 
i Meru yn Kenya i weithio 
ar brosiect amgylcheddol am 
ddeng wythnos.  Ar ôl dod 
adref fe greodd arddangosfa o 
waith celf sy’n adlewyrchu ei 
brofi adau yno. Mae’r darluniau 
i’w gweld yn Arad Goch tan 

Llongyfarchiadau mawr 
i Karen Rees Roberts a’i 
brawd Robert Glyn Hughes, 
Ger-y-llan, Penrhyn-coch 
sydd wedi cwblhau Taith y 
Tair Copa ar ddydd Sadwrn 
30 Ebrill, fe gerddwyd 
yr Wyddfa, Cader Idris 
a Pen-y-Fan mewn un 
diwrnod.  Codwyd arian 
tuag at Ambiwlans Awyr 
Cymru

y 23ain o Fai.  Un o’r materion 
llosg a gafodd yr effaith fwyaf 
arno oedd y creulondeb tuag at y 
bywyd gwyllt ac anifeiliaid y fferm.  
Y profi ad mwyaf cyffrous ond 
brawychus a gafodd oedd rhedeg 
i fwrdd o eliffant fforest gwyllt; 
roedd yn lwcus a llwyddodd i 
ddianc! 

Aeth Eifi on i Ysgol Rhydypennau, 
Penweddig ac yna i Goleg 
Ceredigion i astudio celf. Mae 
nawr yn astudio gradd BA mewn 
Animeiddio ym Mhrifysgol y 
Celfyddydau Creadigol, Farnham, 
Surrey.  Mae o’r farn bod ffi lm yn 
gallu codi ymwybyddiaeth i’r un 
graddau â darluniau ond mae gan 
ffi lm y fantais o fedru cyrraedd 
cynulleidfa ehangach. 

Yn y noson agoriadol, cafodd 
gwirfoddolwyr, teulu (mae mam-gu 
Eifi on - Mair Piette - yn byw yn 
Bow Street) a ffrindiau, cefnogwyr 
Cymorth Cristnogol ac aelodau’r 
brifysgol y cyfl e i weld a chlywed 
straeon am fywyd yn y gwledydd 
sy’n datblygu. Buont yn arwyddo 
cardiau post ymgyrchoedd Newid 
Hinsawdd a Threth Cymorth 
Cristnogol ac yn gwylio ffi lmiau 
byr oedd yn ymdrin â phynciau 
fel gorfodi plant i fod yn fi lwyr, 
y fasnach mewn pobl, HIV a 
mewnfudiad.

Cerdded y
Tair Copa
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DYDDIADUR Y TINCER

CYFEILLION Y TINCER
Dyma fanylion enillwyr 
Cyfeillion Y Tincer mis 
Ebrill 2011

£25 (Rhif 252) Gwynfor 
Jones, Llwyn Iorwerth, Capel 
Bangor.
£15 (Rhif  74) Iori a Ceris 
Jones, Llwyn Awel, 7 Cae’r 
Wylan, Llanbadarn Fawr.
£10 (Rhif  57) Eirwen 
Sedgewick, Rheidol House, 
Capel Bangor.

Fe dynnwyd y rhifau 
buddugol gan aelodau o 
bwyllgor Y Tincer yn dilyn 
eu cyfarfod busnes yn festri 
Capel Noddfa Nos Fercher 
13eg o Ebrill 2011. Cysylltwch 
â’r Trefnydd, Bryn Roberts, 4 
Brynmeillion, Bow Street, os 
am fod yn aelod.
Am restr o Gyfeillion y 
Tincer 2010 gweler http://
www.trefeurig.org/uploads/
cyfeilliontincer2009.pdf

CYDNABYDDIR 
CEFNOGAETH

Cyhoeddir y Tincer yn fi sol o Fedi i Mehefi n gan Bwyllgor y 
Tincer. Argreffi r gan y Lolfa, Tal-y-bont. Nid yw’r Pwyllgor o 
angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y 
papur hwn. Dylid cyfeirio unrhyw newyddion i’ch gohebydd 
lleol neu i’r Golygydd, ac unrhyw lythyr neu ddatganiad i’r 
wasg i’r Golygydd.
Telerau hysbysebu
Tudalen lawn (35 x 22 cm) £100
Hanner tudalen £60
Chwarter tudalen £30
neu hysbyseb bach ca. 5 x 8 cm £6 y rhifyn - £40 y fl wyddyn 
(10 rhifyn - misol o Fedi i Fehefi n); mwy na 6 mis + £4 y mis 
, llai na 6 mis - £6 y mis. Cysyllter  â Rhodri Morgan os am 
hysbysebu.

SWYDDOGION

GOLYGYDD - Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail
Penrhyn-coch ☎ 828017
Rhoshelyg@btinternet.com

TEIPYDD - Iona Bailey

CYSODYDD - Dylunio GraffEG ☎ 832980

CADEIRYDD - Elin Hefi n, Ynyswen, Stryd Fawr, 
Y Borth ☎ 871334

IS-GADEIRYDD - Bethan Bebb, Penpistyll, 
Cwmbrwyno. Goginan ☎ 880228

YSGRIFENNYDD - Anwen Pierce
46 Bryncastell, Bow Street ☎ 828337

TRYSORYDD - Hedydd Cunningham, Tyddyn-
Pen-y-Gaer, Llandre, Aberystwyth SY24 5NX 
☎ 820652 hedyddcunningham@live.co.uk

HYSBYSEBION - Rhodri Morgan, Maes Mieri
Llandre, ☎ 828 729 rhodrimoc@yahoo.co.uk

LLUNIAU - Peter Henley
Dôleglur, Bow Street ☎ 828173

TASG Y TINCER - Anwen Pierce

TREFNYDD GWERTHIANT A THREFNYDD 
CYFEILLION Y TINCER - Bryn Roberts
4 Brynmeillion, Bow Street ☎ 828136

GOHEBYDDION LLEOL

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol ☎ 880 691

Y BORTH
Elin Hefi n, Ynyswen, Stryd Fawr
elin.john@yahoo.co.uk

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro ☎ 828 102
Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ☎ 820908
Anwen Pierce, 46 Bryncastell ☎ 828 337

CAPEL BANGOR/PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis, Rheidol Banc
Blaengeuffordd ☎ 880 645

CAPEL MADOG, CEFN-LLWYD A CAPEL DEWI
Dai Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch, 
☎ 623660
Elwyna Davies, Tyncwm ☎ 880275

DÔL-Y-BONT
Mrs Llinos Evans, Dôlwerdd ☎ 871 615

DOLAU
Mrs Margaret Rees, Seintwar ☎ 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, 
Cwmbrwyno ☎ 880 228

LLANDRE
Mrs Mair England, Pantyglyn, Llandre ☎ 828693

PENRHYN-COCH
Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth ☎ 820642

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies, Darren Villa
Pen-bont Rhydybeddau ☎ 828 296

MAI 15-21 Wythnos Cymorth 
Cristnogol

MAI 22 Nos Sul Cwmni’r 
Morlan yn perfformio ‘Byd 
yr Aderyn Bach’ addasiad o 
sgript wreiddiol gan Hefi n 
Wyn am Waldo Williams yng 
Nghapel y Garn am 7.00. 

MAI 23 Nos Lun  Dechrau 
Canu, Dechrau Canmol yn 
cael ei recordio yng Nghapel y 
Garn am 7.00

MAI 23 Dydd Llun Arad 
Goch mewn cydweithrediad 
â BBC Cymru a Chyngor 
Celfyddydau Cymru 
yn cyfl wyno Penbobi 
hapus! yng Nghanolfan y 
Celfyddydau Aberystwyth 
am 10.00 (Cymraeg) a 12.30 
(Saesneg)

MAI 26 Dydd Iau Diwrnod 

Agored IBERS rhwng 10 a 4

MAI 28 Nos Sadwrn Barbeciw 
yn Neuadd yr Eglwys, Capel 
Bangor 6 pm - 8.30 pm. 

MAI 30 - MEHEFIN 4 
Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd Abertawe a’r Fro 

MEHEFIN 1 Nos Fercher 
Pwyllgor Sioe Capel Bangor 
yn y Druid, Goginan am 7.30.

MEHEFIN 8 Nos Fercher 
Cyfarfod blynyddol 
Cymdeithas y Penrhyn yn 
festri Horeb am 7.30

MEHEFIN 9 Nos Iau Cyfarfod 
blynyddol y Pwyllgor Neuadd 
Rhydypennau yn y Neuadd 
am 7.30. 

MEHEFIN 11 Dydd Sadwrn 
Sioe Aberystwyth a Sir 
Ceredigion

MEHEFIN 24 Nos Wener 
Noson gwin, caws a chân 
gyda Chôr Meibion Caron ac 
Ysgol Gynradd Tal-y-bont a 
Pedwarawd Taliesin am 7.30 yn 
Eglwys St. Pedr, Elerch.

GORFFENNAF 1 Nos Wener 
Noson goffi  fl ynyddol Noddfa 
yn y festri

GORFFENNAF 2 Dydd 
Sadwrn Te Hufen a Mefus 
yn Neuadd Eglwys Sant Ioan 
Penrhyn-coch rhwng 3.00-5.00

GORFFENNAF 9 Dydd 
Sadwrn Taith o ardal 
Treffynnon, Sir y Ffl int 
yng nghwmni Gron Ellis, 
Treffynnon 

GORFFENNAF 13 Nos 
Fercher Cyfarfod pwyllgor y 
Tincer yn festri Noddfa, Bow 
Street am 5.30

Y Tincer ar dâp - Mae modd cael y Tincer ar gaset ar gyfer 
y rhai sydd â’r golwg yn pallu. Cysylltwch â Rhiain Lewis, 
Glynllifon, 17 Heol Alun, Aberystwyth, SY23 3BB (☎ 612 
984) 

Camera’r Tincer - Cofi wch am gamera digidol y Tincer – mae 
ar gael i unrhyw un yn yr ardal fydd am ei fenthyg i dynnu llun 
ar gyfer y papur o gyngerdd, cinio neu ddigwyddiad a gynhelir 
o fewn ein dalgylch. Fe’i cedwir gan Mrs Mair Lewis, 40 Maes 
Ceiro, Bow Street (☎ 828102). Os byddwch am gael llun eich 
noson goffi  yn Y Tincer defnyddiwch y camera.
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30 Mlynedd ’Nôl

Mr Dewi Evans, Tregerddan, yn trosglwyddo tarian ‘Chwaraewr 
y Flwyddyn’ i Peter Fleming yng nghinio blynyddol y Piod. Yn 
y llun gwelir Mr Ken Jones, Ty’n Llechwedd, Mr John Richards a 
Mr Alun Phillips. Llun: Bill Evans (o Dincer Mai 1981)

Ar ddydd Sadwrn, Mai 28ain, cynhelir dwy gêm 
bêl-droed ym Mhenrhyn-coch er mwyn codi arian 
at elusen.

Bydd tîmau ieuenctid “ICIL – Aberystwyth 
– WYTL” yn chwarae yn erbyn tîmau o Glwb 
Pêl-droed Penrhyn-coch. Does dim tâl mynediad, 
ond bydd casgliad gwirfoddol mewn bwcedi – 
gydag ocsiwn/raffl  yn y Clwb Pêl-droed yn dilyn 
y gêmau.

Bydd yr arian i gyd yn mynd tuag at 
gostau chwech o bobl ifanc sy’n mynd o ardal 
Aberystwyth a Gogledd Ceredigion i wirfoddoli 
yn Lourdes am wythnos yn yr haf. Maent yn 
ceisio codi tua thair mil o bunnoedd er mwyn 
cyrraedd Lourdes – ac eisoes maent wedi codi 
oddeutu dwy fi l.

Yn Lourdes, byddant yn cyd-weithio â ieuenctid 

eraill o nifer o ardaloedd yng Nghymru a byddant 
yn helpu pobl sâl ac anabl yn ystod Pererindod 
Genedlaethol Cymru i Lourdes – sydd yn dathlu 
hanner canmlwyddiant eleni.

Felly, os am brynhawn pleserus ar Fai 28ain, 
dewch draw i Glwb Pêl-droed Penrhyn-coch. Bydd 
gêm y merched (pump bob ochr – 20 munud 
bob ffordd) yn dechrau am 2.00 a gêm y bechgyn 
(un ar ddeg bob ochr – 45 munud bob ffordd) yn 
dechrau am 3.00.

Bydd yr Ocsiwn/raffl  yn y Clwb yn dilyn y 
gêmau. Bydd prydau bwyd blasus ar gael yno am 
brisiau rhesymol.

Agorir y digwyddiad gan Gavin Allen a bydd 
Richard Huws yn arwyddo copiau o’i lyfrau Caneris 
melyn Trefeurig a The Football and Rugby Playing Fields 
of Wales.

MADOG
Suliau Mai-Mehefi n

Madog
2.00
22  M. J. Morris   
29  Eifi on Roberts 

Mehefi n
5    Sion Meredith
12  Goronwy Prys Owen
19  Bugail
26  J.E.Wynne Davies

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn ag Erwyd 
Howells a’r teulu, Tñ Capel, Madog 
ar golli perthynas – Mr Tom 
Griffi ths o Lan-non.  ’Roedd Mr 
Griffi ths yn hen dad-cu i Gethin 
ac Ellen.

Genedigaeth

Croeso i Einion Tomos, mab bach 
i Heledd a Prys Davies, Coedllys, 
brawd i Cennydd ac ãyr i Tomi ac 
Elwyna Davies, Tyncwm

Gêmau Pêl-Droed Ieuenctid

ytincer@googlemail.com

Y TINCER

Lluniau i’r Tincer

Derbyniwn y mwyafrif o luniau 
trwy e-bost neu ar ddisg neu 
CD-ROM, a chroesawn hynny. 
Mae’r un croeso i lun ‘hen 
ffasiwn’ - ar ffurf copi caled. Mae 
cais, fodd bynnag, lle mae’r llun 
yn un digidol, ei fod o ansawdd 
uchel (ni fyddai llun a dynnwyd 
ar ffôn symudol, er enghraifft, yn 
addas) a’i fod yn cael ei yrru trwy 
e-bost neu ar ddisg/CD-ROM. 
Dylai fod mewn fformat jpeg; ceir 
problemau gyda rhai lluniau 

mewn dogfen Word. Nid yw 
lluniau o’r math sydd wedi eu 
printio allan ar bapur yn addas, ac 
ni ddylid ysgrifennu mewn beiro 
neu ben ffelt ar gefn lluniau o’r 
math.

Cywiriad

Ymddiheuriadau ymddangosodd 
y pennawd anghywir o dan un 
llun ar t.13 o Dincer Ebrill 2011. Y 
pennawd cywir oedd Enillwyr 
unawd 6-8 oed Elin Mai Williams, 
Lledrod (2il), Glain Llwyd Davies, 
Tal-y-bont (3ydd) a Cadi Williams, 
Rhydyfelin (1af) 
Llun: Arvid Parry-Jones.
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Y BORTH
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Mrs. Gwenda Willimas, 
Ton Pentre, ar enedigaeth wyres newydd sef 
Elen Mai Williams, chwaer i Dafydd Siôn 
ac ail blentyn i Rhisiart a Nia, yr Eglwys 
Newydd Caerdydd.

Crogi yn y Borth!

Penderfynodd Sarah Pugh, y Friendship, fod 
angen arwydd newydd ar y dafarn, felly aeth ati 
i baentio un ei hun. Gwahoddodd ei ffrindiau 
i ymuno â hi i grogi’r llun yn gyhoeddus ar 
nos Sadwrn yr 16eg o Ebrill. Mark Williams 
A.S. ddadorchuddiodd yr arwydd newydd 
gyda Jono Young yn ychwanegu at yr achlysur 
drwy chwythu ffanffer ar ei drwmped! Ar naill 
ochr yr arwydd mae llun o’r llong a enwyd yn 
‘Friendship’ ar ôl llong oedd yn eiddo i un o 
gyn landlordiaid y dafarn. Arferai’r ‘Friendship’ 
gludo llechi i’r Iwerddon gan ddychwelyd yn 
llawn tatws.Ym 1860 llongddrylliwyd hi a 
dychwelodd y perchennog i’r Borth a phrynu 
tafarn a’i henwi ar ôl ei long. Llun o long 
‘Yfwyr Groegaidd’ sydd ar yr ochr arall–gwelir 
Dionnyssos yn troi’r môrladron yn ddolffi niaid 
a hwyl y llong yn winwydden. Os edrychwch 
yn fanwl, fe welwch fod Dionnyssos yn gwisgo 
mwffl er hynod debyg i’r un y bydd Mike Pugh 
wastad yn ei wisgo wrth weithio tu ôl i’r bar!

Salwch

Mae Mrs Pam Gibbs (Gorwel) adre o’r ysbyty 
erbyn hyn ac yn cael gofal tyner a gofalus 
ei theulu, ei phlant a’i hwyresau yn ogystal 
â’r gofalwyr a’r nyrsus. Rydym yn meddwl 
amdani ac yn gweld eisiau ei gweld yn cerdded 
ar hyd a lled y pentre.

Tim Hayes

Llongyfarchiadau i Tim Hayes (Dunstall gynt) 
ar gael ei ddewis yn llumanwr, neu ‘Assistant 
Referee’, yng ngêmau Rygbi Cwpan y Byd yn 
Seland Newydd eleni.

Dau yn unig o Gymru sydd wedi cael eu 
dewis, sef Nigel Owens a Tim - bydd gweddill 

Artist y Mis
Enw: Bodge 
Cyfeiriad: The Waterfront, Y Borth.

Pam byw yn y Borth? Magwyd fi  
yn Llwydlo a bob haf byddem yn dod 
i’r Borth am wyliau a byddai mam yn 
neud pabell arbennig i ni gysgu ynddi! 
Anghofi a i byth o’r profi adau hyfryd 
cynharaf yna. Symudais i Geredigion yn 
raddol-byw yng ngwaelod y Sir i gychwyn 
gan weithio i Gymdeithas Hostelau 
Ieuenctid, yna’n raddol teithio lan ar hyd 
yr arfordir nes glanio rhyw ddydd yn y 
Borth ac rwyf wedi bod wrth fy modd 
yma ers deuddeng mlynedd.

Hyfforddiant? Roedd fy rhieni’n artistig 
iawn, ac wrth gwrs roedd hynny’n 
ddylanwadol iawn, ond o ran fy addysg 
ffurfi ol, derbynais radd mewn Celf ym 
Mhrifysgol Aberystwyth.

Pwy ych chi’n ei edmygu? Yn yr Adran 
Gelf yn y Brifysgol yn Aber roedd yr 
Athro Moira Vincentelli yn ddylanwad 
mawr; hi nath i fi  sylweddoli fod mwy i 
gelf na Chelf Ewrob, a bod mwy i addysg 
na phasio arholiadau.

Dylanwadau? Erbyn heddiw,heb os nag 
onibai, y gymdeithas yn y Borth, yn 
enwedig Artistiaid eraill sy’n byw yma.

Hoff Artistiaid? Cwestiwn anodd., ond 
rwyf wedi cael pleser mawr o waith Frida 
Kahlo a Tracy Emin-dwy artist dreiddgar 
sydd hefyd yn cyfl eu doniolwch.

Hoff waith o’ch eiddo? Mae sawl un- y 
gwaith yn yr orsaf (4 murlun –cywaith 
gyda phlant y pentre), a’r fainc bren sydd 
i’w weld ar hyn o bryd y tu fas i siop 
Adrift.

y dyfarnwyr, 11 ohonynt a 7 ‘Assistant Referee’ 
yn dod o wahanol wledydd ar draws y byd. 
Bydd y gêm gyntaf yn Invercargill ar Fedi’r 
10fed.

Pob lwc iddo! Byddwn yn edrych mla’n i’w 
weld!

TIR COMIN WERN LERI

Cymuned y Borth – Sir Ceredigion

HYSBYSIR drwy hyn y bwriad i 
YMESTYN CAEAU CHWARAE’R 
PENTREF ar ryw 1840 medr sgwâr o’r 
Tir Comin i’r gogledd o’r caeau chwarae. 
Y bwriad yw ymestyn y cae chwarae 
20 medr tua’r gogledd â’r lled ar draws 
yr hyd estynedig oddeutu 92 medr. Y 
rheswm dros ymestyn y cae chwarae yw 
hwyluso ymestyn y prif gae pêl-droed i 
gydymffurfi o â rheoliadau Cymdeithas 
Pêl-droed Cymru ar gyfer pêl-droed 
hñn; ii) CODI FFENSYS o byst pren â 
chyfanswm eu hyd oddeutu 162 medr 
gyda ffensin atal stoc oddeutu 1.5 medr 
o uchder: (iii) ymestyn y ddyfrffos i 
gwmpasu’r ardal estynedig a llenwi rhan 
o’r ddyfrffos bresennol; a (iv) gwneud cais 
am ganiatâd Gweinidogion Cymru i’r 
cynigion dan Adran 194 Deddf Cyfraith 
Eiddo 1925.

Mae MAP yn dangos lleoliad y cynigion 
ar hysbysfwrdd y Cyngor Cymuned neu 
gellir ei archwilio drwy gysylltu â Chlerc 
Cyngor Cymuned y Borth ar 01970 871 
932 hyd at y diwrnod 1af o Fehefi n, 2011.

Dylai unrhyw person sy’n dymuno 
gwneud sylwadau ysgrifennu at 
Lywodraeth Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, Adran Penderfyniadau, 
Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd 
CF10 3NQ AR NEU O FLAEN y dyddiad 
hwnnw, gan ddatgan y rhesymau dros 
unrhyw wrthwynebu/ategu.

Noder, os gwelwch yn dda, y gall unrhyw 
sylwadau gael eu trosglwyddo i eraill.

MARGARET WALKER
Clerc y Cyngor
Mirella, Y Borth
Ceredigion, SY24 5LN
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Adran Iau
Cynhaliwyd cinio a noson 
wobrwyo llwyddiannus ar 
nos Sadwrn 2il Ebrill gyda 
dros 70 o bobl yn bresennol. 
Ar y noson cyfl wynwyd sawl 
gwobr:
Yn y llun gwelir enillydd 
Cwpan Coffa Pat Clare, sef 
Gethin Morgan (Pisgah) yn y 
canol, gyda Ted Pugh, Capten 
y Clwb a Luke Williams (Bow 
Street), Capten yr Adran Iau.
Gethin hefyd ddaeth i’r 
brig ym Mhencampwriaeth 
y Gwanwyn a noddwyd 
gan Charles Raw-Rees. 
Llongyfarchiadau Gethin.

Canlyniadau 
Pencampwriaeth y 
Gwanwyn:
Cystadleuaeth 1 - Medal: 
3ydd, Elis Lewis (Bow Street) 
86.13.73; 2il, Aaron Bull (Capel 
Bangor) 97.25.72; 1af, Gwenno 
Morris (Penrhyn-coch) 95.23.72 
(9 cefn). 
Cystadleuaeth 2 – Stableford: 
3ydd, Tyler Roberts 
(Rhydyfelin) 40 pwynt; 
2il, Chris Davies (Clarach) 
41 pwynt; 1af, Cameron 
Saunders (Llandre) 53 pwynt.
Cystadleuaeth 3 – Bogey; 
3ydd Jordan Roberts 
(Rhydyfelin) +2; 2il, Iolo ap 
Dafydd (Goginan) +4; 1af, 
Mathew Lucas (Bow Street) +7.
Cystadleuaeth 4 – Medal; 
3ydd, Gethin Morgan (Pisgah) 
88.17.71; 2il, Sion Ewart (Bow 
Street) 95.24.71 (9 cefn); 1af, 
Chris Davies (Clarach) 94.24.70.
Cystadleuaeth 5 – Stableford; 
3ydd Tomos Wyn Roberts 
(Bow Street) 37 pwynt; 2il, 
Luke Williams (Bow Street) 39 
pwynt; 1af, Gethin Morgan 
45 pwynt.
Cystadleuaeth 6 – Bogey; 
3ydd, Aaron Bull (Capel 
Bangor) cydradd; 2il, Luke 
Williams (Bow Street) 
cydradd (9 cefn); 1af, Ioan 
Lewis (Bow Street) +4.
Cystadleuaeth 7 – Medal; 
3ydd, Gethin Morgan (Pisgah) 
84.15.69; 2il, Elis Lewis (Bow 
Street) 82.13.69 (9 cefn); 1af, 
Cameron Saunders (Llandre) 
98.36.62.
Canlyniadau terfynol; 
Cydradd 4ydd, Ioan & Elis 
Lewis (Bow Street) 27 pwynt; 
3ydd, LukeWilliams (Bow 
Street) 31 pwynt; 2il, Aaron 
Bull 33 (Capel Bangor) 33 
pwynt.

Enillydd Pencampwriaeth y 
Gwanwyn – Gethin Morgan 
(Pisgah) 36 pwynt
Canlyniadau eraill:
Medal Misol Mawrth: Gross 
gorau: Zach Galliford (Y 
Borth) 68; 1af, Luke Williams 
(Bow Street) 78.10.68; 2il, 
Gethin Morgan (Pisgah) 
84.15.69; 3ydd, Ben Slater (Y 
Borth) 92.22.70
Medal Misol Ebrill: Gross 
gorau: Zach Galliford (Y 
Borth) 74; 1af, Angharad 
Basnett (Bont-goch) 85.11.74; 
2il, Rhodri ap Dafydd 
(Goginan) 86.11.75; 3ydd, 
Gethin Morgan (Pisgah) 
92.15.77.
Gwobr arall a gyfl wynwyd ar 
y noson oedd “2010 Consisten 
Golfer Trophy”, enillwyd gan 
Zach Galliford (Y Borth), a 

noddwyd yn garedig iawn 
gan Mr Colin Ewart.
Canlyniadau:
1af, Zach Galliford (Y Borth) 
113 pwynt; 2il, Luke Williams 
(Bow Street) 97 pwynt; 3ydd, 
Gethin Morgan (Pisgah) 89 
pwynt; 4ydd Jacob Billingsley 
(Dôl-y-bont) 78 pwynt; 5ed, 
Ben Slater (Y Borth) 64 
pwynt.

Yn y llun gwelir aelodau o’r 
Adran Iau fu’n llwyddiannus 
i gael lle ar dîm Hyfforddi 
Dyfed eleni (ch i’r dd) Elis 
Lewis (Bow Street), Rob 
Ryder (Hyfforddwr Dyfed), 
Aaron Bull (Capel Bangor), 
Luke Williams (Bow Street) a 
Sion Ewart (Bow Street). Yn 
absennol o’r llun oedd Ioan 
Lewis (Bow Street).

Clwb Golff Y Borth Ac Ynys-Las

LLANDRE

DÔL-Y-BONT

Swydd Newydd

Penodwyd Huw Williams, Cysgod y Gaer, 
yn Swyddog Cyfl eusterau Pafi liwn Bont, 
Pontrhydfendigaid. Pob dymuniad da.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn a Linda Jones, Llysnewydd 
a’r teulu ar farwolaeth brawd Linda yn Sutton 
Coldfi eld.

Hefyd cydymdeimlwn a Alison a Martin 
Miles a’r teulu, Crefftau Pennau.  Bu farw tad 
Alison yn Sir Benfro yn ddiweddar. 

Cydymdeimlwn â Tom Griffi ths, Glyntuen  
a’r teulu ar farwolaeth tad Tom, sef Rhys Tom, 
yn 101 oed yng nghartref Tregerddan ar 
ddydd Sul y Palmwydd.

Treftadaeth Llandre
 
Mai 26 - Taith i wrando ar gân adar yng 
Nghoed Llandre yng ngofal Caroline de Carle. 
Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Roger Haggar, 
01970 820314 am fanylion pellach.

 Genedigaeth
 
Llongyfarchiadau i Wynne a Linda Melville 
Jones, Y Berllan ar enedigaeth eu hãyr, Twm 
Bleddyn, mab i Manon a Gwion, Tregaron a 
brawd bach i Ianto Jac. Ffrind bach newydd i 
Mr Urdd.
 

Rhedwyr o fri
 
Llongyfarchiadau i Delor Harvey, Lôn 
Glanfred, ar redeg y Great Welsh Run yn 
Llanelli a Kate O’Sullivan, Croesawdy, ar redeg 
y Marathon yn Llundain yn ddiweddar. Y 
ddwy yn rhedeg  ar ran Apêl Elain 2011.
 

 Pen-blwydd Hapus
 
Pob dymuniad da i Gwion Llñr, Tre medd ar 
ddathlu ei ben blwydd yn 18. Hefyd pob lwc i 
ti yn yr arholiadau.

Ordeinio fi cer

Cynhaliwyd gwasanaeth ordeinio’r Parchg 
Peter Jones yn Eglwys Llangorwen nos 
Lun Mai 16. Croeso i’r Parchg Jones - a 
benodwyd yn Offeiriad mewn Gofal i Eglwysi 
Llanfi hangel Genau’r-glyn, Llangorwen  a 
Thal-y-bont - ei wraig Carol a’u merch Elen 
sydd wedi  symud i’r Ficerdy ym Maes y Garn, 
Bow Street.

 

Nain

Llongyfarchiadau i Sw Gerallt ar ddod yn 
nain.  Mae Poli a Dafydd Gerallt, Eglwys-fach, 
wedi cael mab -  Oban Derw’ brawd bach i Lisa 
Glas.
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PEN-LLWYN / CAPEL BANGOR

GOGINAN

Merched y Wawr – Cangen 
Melindwr

Daeth nifer dda o’n haelodau ynghyd i’n 
cyfarfod ar nos Fawrth, 5ed Ebrill. Angharad 
Jones, ein llywydd a gyfl wynodd ein gãr 
gwadd, sef John Hefi n. Roedd ganddo 
atgofi on hapus am Gapel Bangor gan y bu 
perthnasau iddo’n byw yn y pentref ac yn 
wir treuliodd ef ei hun gyfnod yn byw yma 
ar ddiwedd pumdegau’r ganrif ddiwethaf. 
Sgrîn y Meddwl oedd teitl ei sgwrs a chlywsom 
ganddo am bethau oedd wedi ei ddiddori. 
Diddorol oedd clywed am Elaine Morgan, 
colofnydd wythnosol yn y Western Mail ac a 
ysgrifennodd y sgript ar gyfer The Life and 
Times of David Lloyd George. Clywsom am 
ei ymwneud â’r ffi lm Grand Slam ac am yr 
actorion yn y ffi lm. Roedd Kyffi n Williams 
yn amlwg wedi creu argraff arno a diddorol 
oedd clywed am y ffi lm a wnaed am yr artist 
ac am y pethau oedd wedi effeithio arno yn 
ystod ei fywyd. Fel y gellir disgwyl clywsom 
am Pobol y Cwm hefyd gan mai’r gãr gwadd 
oedd cynhyrchydd y gyfres pan y’i darlledwyd 
gyntaf yn 1974. Ond nid am y gorffennol yn 
unig y clywsom. Clywsom am y rhaglenni 
roedd yn gweithio arnynt ar hyn o bryd 
ac roedd yn amlwg fod ganddo ddigon o 
syniadau ar gyfer y dyfodol hefyd.

Treuliwyd noson ddiddorol yng nghwmni 
John Hefi n a’n llywydd a ddiolchodd iddo. 
Gwnaed y te gan Hannah Davies a Mary 
Jones ac enillwyd y raffl  gan Llinos Jones. 

Yna ar drothwy etholiadau’r Cynulliad 
dyma’r aelodau yn ymweld â Swyddfa 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 
Aberystwyth. Fe’n croesawyd yno gan y 
Pennaeth Cyfathrebu, Deian Creunant. Yn 

gyntaf aethom i ardal Y Bont, sef ardal 
arbennig ar gyfer y cyhoedd. Yma ceir 
desg wybodaeth, man arddangos, papurau 
newydd, mynediad i’r we a chaffi . Diddorol 
oedd gweld a chlywed am y modd yr enwyd 
ystafelloedd yn yr adeilad ar ôl llefydd 
yn yr ardal yn hytrach na chael eu rhifo. 
Cawsom gan Deian gyfl wyniad diddorol ac 
addysgiadol gan ein goleuo ynglñn â nifer o 
faterion. Er mwyn gwneud yn siãr ein bod 
wedi gwrando yn ystod y noson, cafwyd cwis 
hwyliog ar y diwedd. Diolchwyd i Deian am 
noson ddiddorol gan ein llywydd, Angharad 
Jones. Oddi yno, ymlaen â ni i Westy Llety 
Parc lle mwynhawyd byrbrydau. Trafodwyd 
pynciau yn ymwneud â’r gangen cyn mynd 
ati i ethol swyddogion ar gyfer y tymor nesaf. 
Etholwyd y canlynol:

Llywydd : Lis Collison
Is-lywydd : Heulwen Lewis 
Ysgrifennydd : Llinos Jones
Is-ysgrifenyddes : Delyth Davies
Trysoryddes : Glenys Jones
Is-drysoryddes : Eirwen McAnulty
Dosbarthwraig y Wawr : Ann James
Gohebydd y Wasg : Beti Daniel
Diolchodd y llywydd a’r ysgrifennydd 

presennol, Angharad Jones ac Aerona 
Armitage i bawb am eu cydweithrediad a 
diolchodd Liz Collison i’r swyddogion am eu 
gwaith yn ystod y fl wyddyn ddiwethaf.

Priodi

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i’r 
dyfodol i Hannah, merch Mr a Mrs Wynne 
Jones, Tan-y-gaer, sydd yn priodi â Owain 
yn Ffrainc, ddiwedd Mis Mai. Pob lwc i ti 
Hannah.

Dyffryn

Nos Wener 4ydd o Fawrth cynhaliwyd 
cyfarfod Dydd Gweddi Byd-eang y 
Chwiorydd. Paratowyd y rhaglen eleni gan 
wragedd Cristnogol Chile – thema’r cyfarfod 
oedd – Pa sawl torth sydd gennych.
Cymerwyd rhan gan nifer o chwiorydd a 
ddaeth ynghyd o Eglwys Dewi Sant, Capel 
Bangor, Capeli Llwyn-y-groes, Pen-llwyn 
a Dyffryn. Cafwyd anerchiad diddorol ac 
adeiladol gan Miss Beti Griffi ths, Llanilar. 
Ar ddiwedd y cyfarfod cafwyd cyfl e i 
gymdeithasu uwchben cwpaned o de a 
lluniaeth ysgafn.

Pen blwydd Hapus

Llongyfarchiadau i Mike Ingram, Llygad y 
Glyn ar ei ben blwydd ar Fai 1. Nid oes rhaid 
cael car mwyach gan y bydd yn medru teithio 
ar y bws. Pob lwc iddo hefyd ar ei ymddeoliad.

Llongyfarchiadau

Pob lwc i Steve Jones, Yr Hafan ar ei 
ddyweddïad â Anna Holmes o Aldershot. Mae 
Mis Ebrill wedi bod yn fi s cyffrous iddo gan 
un mai un o’i ddyletswyddau oedd bod ar 
ochr y stryd yn Llundain diwrnod priodas Y 
Tywysog William a Catherine Middleton.

Swydd Newydd

Pob lwc i Amber Norman, Blaendyffryn ar ei 
swydd newydd yn ‘Innovis’

Actores o fri

Tybed faint ohonoch a fu yn y ddrama 
“Be my Baby” Theatr Louche, gan Amanda 
Whittington, yn ddiweddar? Chwaraewyd 
rhan y matron gan Mrs Barbara Hogger, 
Maesmelindwr, a perfformiodd y rhan yn 
dda dros ben. Roedd y ddrama yn fwynhad 
llwyr. Mae Barbara yn aelod o Theatr Louche 
ers sawl blwyddyn, ac yn mwynhau actio. Pob 
dymuniad da iddi yn y dyfodol. 

SIOE CAPEL BANGOR: Cynhelir y 
pwyllgor nesaf yn y Druid Goginan nos 
Fercher Mehefi n 1af am 7.30y.h.
Croeso cynnes i aelodau newydd,mae 
angen llawer o gymorth ar y pwyllgor i 
gynnal sioe lwyddiannus.

Pwyllgor Sioe Capel Bangor a’r Cylch gyda Llywydd Sioe 2010 a’i wraig, Mr. a Mrs Dil Jones, 
(Ysgrifennydd cyntaf y Sioe) yn derbyn cacen oddi wrth Malcolm (ddim yn y llun) Wendy 
a Lynn Davies i ddathlu pen blwydd y Sioe yn ddeugain. Hefyd yn y cinio blynyddol a 
gynhaliwyd yn yr ‘Hafod Arms’ Pontarfynach lle hefyd cyfl wynwyd safl e newydd ar y We 
Sioe Capel Bangor a’r cylch a gynhyrchwyd gan Storm Development. Fe fu canmoliaeth i’r 
safl e a cofi wch os oes gan unrhyw un ddiddordeb cerwch i’r safl e sef www.capelbangorshow.
co.uk

DOLAU
Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Wyn a Martina Williams 
ar enedigaeth eu mab, Oisin Gwyn, brawd 
newydd i Aiofe a ãyr cyntaf i Jen a Howard 
Williams, Sãn y Nant.
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ABER-FFRWD A 
CHWMRHEIDOL

Dymuniadau gorau

Dymuniadau gorau i Olwen 
Fowler, Gelli-fach, ar ôl iddi gael 
damwain yn ddiweddar

Diolch

Hoffai Aneurin Morgan, Y 
Byngalo, ddiolch o galon am 
yr holl gardiau, anrhegion a 
galwadau ffôn a dderbyniodd 

adeg ei ben blwydd arbennig. 
Diolch yn fawr iawn i bawb.

Cyfrol newydd

Lansiwyd cyfrol newydd a 
olygwyd gan Peter Lord Between 
two worlds: the diary of Winifred 
Coombe Tennant 1909-1924 yn 
y Llyfrgell Genedlaethol dydd 
Sadwrn 14 Mai. 

BOW STREET
Suliau Mai-Mehefi n

Y Garn
10 a 5
Gweler http://www.capelygarn.org
Mai 
22  M. J. Morris (bore)  
29  Eifi on Roberts 

Mehefi n
5  Richard Lewis yn Noddfa Sion  
 Meredith
12  Goronwy Prys Owen
19  Bugail
26  J.E.Wynne Davies

Noddfa
Mehefi n
5  Bore Richard Lewis Garn yn  
 cydaddoli
12  Oedfa am 2.00
19  Oedfa Undebol yn Soar
26  Oedfa am 5.00. Cymundeb.

Cyfraniadau er cof am 
y ddiweddar Mrs Vera 

Lloyd, Maes Ceiro
 

Dymuna Bryn a’r teulu ddiolch 
yn garedig iawn i bawb a 
gyfrannodd yn ariannol i’r gronfa 
a sefydwyd yn ddiweddar er cof 
am Vera. Cafwyd ymateb rhagorol 
a chyfl wynwyd symiau o £1,350 
i Gyfeillion Ysbyty Bron-glais, 
Aberystwyth a £650 i Feddygfa 
Padarn Aberystwyth, i hyrwyddo 
pryniadau offer arbennig a/neu 
er budd gwasanaethau yn y ddau 
sefydliad.

Merched y Wawr 
Rhydypennau

Cyfarfu’r aelodau ar nos 
Lun Ebrill 11eg yn Neuadd 
Rhydypennau.   Croesawyd ni 
yn gynnes gan Shân Hayward 
ac fe aethpwyd drwy’r ohebiaeth 
a ddaeth i law.  Dymunwyd yn 
dda i’r aelodau fydd yn mynd i 
gystadlu yn Chwaraeon Merched 
y Wawr ym Machynlleth ym mis 
Mai.

 Croesawodd Shân Aled 
Rees o gwmni Teithiau Tango 
atom. Bachgen lleol yw Aled ac 
wedi cyfarfod a’i wraig yn yr 
Ariannin ac mae’r ddau yn trefnu 
teithiau i’r Ariannin a’r Wladfa.  
Cawsom luniau bendigedig 

ganddo a hanes y teithiau a oedd 
yn denu rhai ohonom i fynd ar 
un ohonynt hwyrach! Diolchodd 
Shân i Aled.  Enillwyd y raffl  
gan Mair Davies a pharatowyd y 
baned gan Gaenor Jones. 

 Y cyfarfod blynyddol fydd nesa 
ar Mai 10fed.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Alun ac Enid 
Jones, Gwyddfor, ar farwolaeth 
brawd-yng-nghyfraith Alun – y 
Parchg Caradog Evans, Hendy ac 
â Rees a Mary Thomas, Tñ Clyd 
a’r teulu ar farwolaeth brawd yng 
nghyfraoth Rhys yn Aberteifi  yn 
ddiweddar.  
 
Cydymdeimlir yn ddiffuant â 
Mrs Glynwen Thomas a`r teulu, 
33 Maes Ceiro, yn eu profedigaeth 
ar farwolaeth ei brawd yng 
nghyfraith oedd yn byw yn 
Rhaeadr yn ddiweddar.

Cysylltiad lleol Aelod 
Cynulliad newydd 

Ddeugain mlynedd yn ôl pan 
oedd Peter a Meinir Huws 
Gruffydd yn byw yn Llaindelyn, 

Maesceiro ac yn aelodau 
gwerthfawr yng Nghapel y Garn, 
ganed Llñr eu mab ym Medi 1970, 
a’i fedyddio yn y capel gan y 
Parchg D.R.Pritchard y gweinidog. 
Gan mai Llñr oedd yr uchaf o 
bedwar aelod rhestr Plaid Cymru 
yn y gogledd y mae bellach yn 
aelod o’r Cynulliad. Gwyddom 
y bydd yn gaffaeliad yno ac 
wrth ei longyfarch hyderwn 
y caiff dymor ffrwythlon yn 
gwasanaethu pobol Cymru yn y 
Senedd.

Diolch

Fe hoffai`r Parch. Richard Lewis 
a`r teulu cyfan ddiolch o galon 
am bob cydymdymdeimlad a 
dderbyniasant ar achlysur eu 
profedigaeth ddiweddar. Diolch 
yn arbennig i bawb o`r ardal a 
deithiodd i`r gwasanaeth angladd 
yn Llanfi hangel-yng-Ngwynfa. 

Llywelyn, Ianto a Cadi yn barod i fynd i wasanaeth bedydd Ianto yng Nghapel 
Noddfa

Anwen Jones-Steele o Maesafallen 
a Mike O’Hara o Aberdaugleddau 
a briodwyd yn ddiweddar yng 
Nghaerfyrddin. Mae’r ddau yn athrawon 
cynradd yn ardal Caerfyrddin

NEUADD RHYDYPENNAU
Cyfarfod blynyddol 

y Pwyllgor
Nos Iau Mehefi n 9fed am 
7.30 o’r gloch yn y neuadd
Croeso cynnes i aelodau 

newydd

NODDFA

Noson Goffi 
Cynhelir y Noson Goffi  
fl ynyddol yn y Festri nos 

Wener Gorffennaf y 1af eleni. 
Croeso cynnes i bawb fel arfer. 

Bedydd
Bedyddiwyd Ianto, trydydd plentyn Trefor a Catrin a brawd bach 
Llywelyn a Cadi, Cwm Pennant, Penrhyn-coch, yn yr Oedfa fore 
dydd Sul y 10fed o Ebrill yn Noddfa gan y Gweinidog. Yr oedd 
nifer dda a deulu a ffrindiau wedi ymuno â chynulleidfa arferol 
Noddfa ar gyfer yr achlysur ac fe gafwyd oedfa ddymunol iawn yn 
eu cwmni. Llywelyn a Cadi oedd y rhieni bedydd.

Trysorydd Newydd

Cyhoeddir mai Mrs Janice Petche, 
20 Maesafallen, yw trysorydd 
newydd Noddfa. Y mae wedi 
dechrau ar y gwaith ers dechrau 
mis Ebrill yn dilyn ymddeoliad 
Mr Iwan Davies a Mrs Jean Davies 
o`r swydd

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Lilian Magor, 
Tregerddan ar ddod yn nain 
– ganwyd merch – Betsi Ann 
– i Stephen a Victoria Magor fi s 
Mawrth yn Llansanffraid-ym-
mechain.

Prysurdeb diwrnod Etholiad
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PENRHYN-COCH
Suliau Mai-Mehefi n

Horeb
Mai
22  10.30 Oedfa bregethu   
 Gweinidog  
29  10.30 Oedfa bregethu   
 Gweinidog 

Mehefi n
5  2.30 Oedfa gymun Gweinidog
12  2.00 Oedfa yn Soar y Mynydd  
 Gweinidog Bydd bws yn cael ei  
 drefnu o Benrhyn-coch
19  2.30 Oedfa bregethu Y Parchg  
 Peter Thomas
26  10.30 Oedfa bregethu Gweinidog

Salem
Mai
29  2pm Y Parchg Richard H  
 Lewis – Cymundeb

Mehefi n 
12  5pm Sulgwyn Y Parchg  
 Richard H Lewis
19  10am Soar, Llanbadarn Fawr, Y 
 Parchg Richard H Lewis  
 Cyfarfod Undebol
26  10am Y Parchg J. Tudno  
 Williams – Cymundeb

Cinio Cymunedol 
Penrhyn-coch 

Bydd y Clwb yn cyfarfod yn 
Neuadd yr Eglwys dyddiau 
Mercher 25 Mai, 8 a 22 Mehefi n. 
Cysylltwch â Egryn Evans 828 987 
am fwy o fanylion neu i fwcio eich 
cinio.

Ennill eto

Llongyfarchiadau i Osian 
Rowlands, Llandwrog, bardd 
cadeiriol Penrhyn-coch eleni. 
Enillodd gadair arall y Sadwrn 
wedyn yn Eisteddfod Gadeiriol y 
Ffôr am awdl - Gwres

Cymdeithas y Penrhyn

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y 
Gymdeithas nos Fercher Mehefi n 
8 am 7.30. Cofi wch hefyd am daith 
fl ynyddol y Gymdeithas fydd 
yn mynd i Sir y Ffl int ar ddydd 
Sadwrn Gorffennaf 9fed.

Cronfa Tirion Lewis

Diolch yn fawr iawn i bawb  a 
gyfrannodd i’r cyngerdd i godi 
arian tuag at Gronfa Tirion 
Lewis.  Diolch i’r Parchedig Peter 
Thomas ei gyfraniad ariannol 
hael. Codwyd £1,050 ar gyfer y 
gronfa. Roedd yn braf  cael cwmni 
Tirion a’i theulu yn y cyngerdd. 
Dymunwn yn dda iddi.

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn a Mrs Margaret 
Griffi ths, Ger-y-llan, ar farwolaeth 
ei thad yng nghyfraith – Rhys 
Tom Griffi ths, Aberaeron, yng 
Nghartref Tregerddan yn 101 oed 
ac â Ceris Gruffudd ar farwolaeth 
modryb yn Llanrug. .

Y Ddolen wanaf

Gwelwyd Paul Morgan – gynt o 
Penrhyn-coch – ar raglen Anne 
Robinson The weakest link yn 
ddiweddar. Yn anffodus cafodd ei 
lorio gan gwestiwn y dylai fod yn 
ei wybod yn ôl fel y cyfaddefodd 
wedyn.

Arbenigwr gwin

Clywyd y Parchg Neil 
Fairlamb, Beaumaris, fu yn fi cer 
Penrhyn-coch ar y rhaglen radio 
Blas ar Radio Cymru yn son am 
win Ariannin. Mae gan y Parchg 
Fairlamb golofn yn sôn am win 
yn y Daily Post yn ogystal ag ar 
adnodd ar y we http://www.
winebehindthelabel.com/ Mae 
hefyd yn cynnal dosbarthiadau nos 
ar werthfawrogi gwin.

Marwolaeth

Trist oedd clywed am farwolaeth 
Cdr Donald Moore, Ger-y-llan 
a Phenarth ddydd Sul Mai 
1af yn Hosbis Marie Curie, 
Penarth ar ol gwaeledd byr yn 
89 oed. Cynhaliwyd yr angladd 
dydd Llun 16 Mai yn Eglwys 
yr Holl Saint, Penarth yn cael 
ei ddilyn gan amlosgiad yn 
Amlosgfa Llangrallo Derbyniwyd 
cyfraniadau er cof i  Ymchwil 
Cancr Cymru d/o James 
Summers a’I Fab, Trefnwyr 
Angladdau, Cwrt Larnog, Ffordd 
Larnog, Penarth, CF64 5UP. 

Daeth y newyddion - a’r Tincer 
yn y wasg - am farwolaeth 
Agnes Morgan, Cwrt Villa. 
Cydymdeimlwn â’i theulu yn 
yr ardal. Bydd colled fawr ar ei 
hol - bu’n ffrind ffyddlon i’r 
Tincer yn benthyca lluniau a 
rhanu gwybodaeth - gwelir hefyd 
ddetholiad o’i lluniau ar wefan 
Trefeurig. 

Merched y Wawr 
Penrhyn-coch

Nos Iau 14eg o Ebrill fe dreuliwyd 
noson yn yr awyr agored ac yr 
oedd yn noson braf cymryd rhan 
mewn helfa drysor ar droed o 
amgylch pentref Penrhyn-coch. 
Trefnwyr y daith oedd Peter 
Morgan ac Eirian Reynolds ac fel 
y deallwyd wedi gwneud gwaith 
da ohoni. Enillwyr y noson oedd 
Miriam Garret a Sandra Beechey. 
Ar ddiwedd y daith cafwyd 
cwpanaid a lluniaeth yn y neuadd, 
wedi ei baratoi gan rhai o aelodau’r 
gangen. Ac fe gafodd y rhai na allai 
gymryd rhan yn yr helfa drysor 
fwynhau’r ffi lm ‘Sleep Furiously’ 
gafodd ei wneud am hanes ardal 
Trefeurig. Diolch i Elsie am drefnu 
y rhan yna o’r noson. Felly collodd 
neb allan ar noson ddiddorol dros 
ben. Edrychwn ymlaen am y Trip 
Ddirgel y tro nesaf.

Miss Megan Olwen 
Thomas

Ym Mhlas Cwmcynfelyn ar ddydd 
Gwener, 15fed Ebrill 2011, bu farw 
Miss Megan Olwen Thomas, gynt o 
Ty’n-gelli, Trefeurig yn 90 mlwydd 
oed. 

Roedd Megan yn ferch i David 
ac Elizabeth Thomas a derbyniodd 
ei haddysg yn Ysgol Trefeurig ac 
Ysgol Ardwyn. Wedi gadael yr 
ysgol, bu’n gweithio adref ar y 
fferm. Roedd ganddi un chwaer, 

Glenys Eurwen ac yr oedd y ddwy 
yn gerddorol iawn. Ceir cyfeiriadau 
niferus at y ddwy pan oeddent 
yn ifainc ym mhapur newydd y 
Cambrian News yn ennill gwobrau 
mewn eisteddfodau lleol ac yn 
diddanu cynulleidfaoedd mewn 
cyngherddau. Yn drist, bu farw 
Glenys pan oedd hi ym mlodau ei 
dyddiau yn 26ain mlwydd oed ac 
mae’n siwr bod colli ei chwaer wedi 
gadael ei hôl ar Megan. 

Yn ogystal â chanu bu Megan 
yn cyfeilio ar yr organ am 
fl ynyddoedd lawer yng nghapel 
Horeb. Yn llyfr gwerthfawr y 
diweddar Dr David Jenkins, O 
Blas Gogerddan i Horeb, dywed yr 
awdur am gyfraniad Megan i gapel 
Horeb: ‘bu Megan yn fawr a chyson 
ei gwasanaeth am dros ugain 
mlynedd; ni waeth pa mor hir y 
ffordd o Dy’n-gelli, na mor arw’r 
tywydd, ni ddyffygiodd’. Mawr 
yw ein diolch am ei gwasanaeth 
ffyddlon i Horeb ar hyd y 
blynyddoedd. 

Merch ei milltir sgwâr a merch 
y wlad oedd Megan ac yr oedd 
hi wrth ei bodd gyda’r defaid, 
y ceffylau a’r cãn Bu’n weithgar 
hefyd yn ei chymuned ac yn aelod 
o’r aelwyd yn Nhrefeurig ac o 
Sefydliad y Merched. 

Wedi colli ei rhieni adeiladodd 
fyngalo iddi hi ei hun yn 
Nhy’n-gelli ac yno y bu’n byw 
tan ryw naw mlynedd yn ôl nes 
i’w hiechyd ddirywio. Symudodd 
i fyw i Gartref Tregerddan a bu’r 
staff yn arbennig o garedig iddi 
yno. Er nad oedd Megan wedi 
mwynhau’r iechyd gorau yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf 
roedd ganddi ddiddordeb mawr 
yn yr hyn a ddigwyddai yn lleol: 
byddai wrth ei bodd yn cael copi 
o raglen y Gymanfa Ganu bob 
blwyddyn yn ogystal â rhaglen 
yr Eisteddfod, ac fe fyddai 
yn darllen y Cambrian News a 

Cerddwyr o ofalaethau y Parchedigion Wyn Rh. a Judith Morris ar Daith Gerdded y Crynwyr  gyda Miss Catherine James yn ardal 
Dolgellau ar 7 Mai. 
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chylchlythyr Horeb yn ddi-ffael. 
Ychydig cyn iddi ddathlu ei 

phen blwydd ar y 3ydd o Fawrth 
bu’n rhaid iddi fynd i’r ysbyty am 
ryw fi s. Oddi yno symudodd i Blas 
Cwmcynfelyn lle dathlodd ei phen 
blwydd yn 90 oed. Bu sawl un yn 
ymweld â hi ar ddiwrnod ei phen 
blwydd i ddymuno’n dda iddi. 

Cynhaliwyd ei harwyl ar ddydd 
Mercher 20 Ebrill yng nghapel 
Horeb o dan ofal ei gweinidog 
y Parchedig Judith Morris. 
Cynorthwywyd hi gan y Parchedig 
W J Edwards, Bow Street. Yr 
archgludwyr oedd Robert Dobson, 
Eirian Reynolds, William Howells 

a Peter Davies. Dosbarthwyd y 
tafl enni gan Richard Wyn Davies 
a Mervyn Hughes. Mr Ceris 
Gruffudd oedd yn gwasanaethu 
wrth yr organ. 

Braf oedd croesawu Mr George 
Waring i’r angladd. Daeth George 
i’r ardal fel ifaciwi o Lerpwl i 
aros gyda Megan a’i theulu yn 
Nhy’n-gelli. Cadwodd mewn 
cysylltiad agos â hi ar hyd y 
blynyddoedd drwy lythyru ac 
ymweld â hi. 

Cydymdeimlwn yn ddwys â 
theulu a holl gyfeillion Megan yn 
eu galar a’u profedigaeth o golli 
un a oedd yn annwyl iawn yn ein 
golwg. 

Derbynnir rhoddion er cof 
yn ddiolchgar tuag at ‘Cartref 
Tregerddan’ trwy law Mr Dai Alun 
Jones, 107 Maesceinion, Waunfawr, 
Aberystwyth, SY23 3QQ

Uwch-Adran Bro Dafydd 
Cystadlaethau Crefft 
Rhanbarth yr Urdd

Yn ystod mis Chwefror bu 
aelodau’r Adran yn brysur 
yn creu gwaith crefft ar gyfer 
Cystadlaethau Crefft Eisteddfod 
yr Urdd a hynny dan arweiniad 
Glenys Morgan, Penrhyn-coch. 
Yn sgîl y gwaith caled daeth 
llwyddiant i nifer o’r aelodau. 
Gemwaith Bl 7 ac 8 
1 Manon Izri, Ger-y-Llan, 
Penrhyn-coch
2 Medi Evans, Tal-y-bont
3 Abigail Thompson, 
Penparcau
Graffeg Cyfrifi adurol 
Bl 7 ac 8
1 Anwen Morris, 
Preseli, Penrhyn-coch

Hoffai’r Adran 
CLWB AR ÔL YSGOL
Ar Agor Llun-Gwener o

 3.30 y.p - 5.30 y.p.
£6 y sesiwn £5 ail blentyn

Sesiynau wrth yr awr ar gael

Bwyd a Diod Iachus yn Gynwysedig
Gofal Plant Cofrestredig

CLWB GWYLIAU
Mae’r clwb hefyd ar agor yn ystod 
gwyliau’r ysgol a diwrnodau HMS

08.30 y.b. – 5.30 y.p.

£20 y diwrnod plentyn cyntaf
£18 y diwrnod ail plentyn 

Sesiwn hanner diwrnod
08.30 – 1.00 y.p. neu 1.00 y.p. – 5.30 y.p.

£10 plentyn cyntaf . £9 ail plentyn

CLWB CW^ L
Penrhyn-coch

www.facebook.com/pages/Clwb-Cwl-Penrhyn-
coch-After-School-Club/235577369148?ref=ts

I fwcio cysylltwch â 
Delyth James neu Katy Nash ar 

07972 315392
clwbcwl@googlemail.com 

Neu cipiwch mewn i’r clwb ar ôl Ysgol

Llongyfarchiadau mawr i Anwen Morris, 
Preseli Penrhyn-coch, ar ennill gwobr 
gyntaf am ei gwaith Graffeg Cyfrifi adurol 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
Abertawe a’r Fro 2011. Derbyniodd ei 
medal a’i thystysgrif yng nghyfarfod yr 
Uwch-Adran ddechrau mis Mai. 

Glenys Morgan yn cyfl wyno tystysgrifau i Abigail, Anwen, Medi a Manon.

GWAITH
GARDDIO

Am bob math o 
waith garddio 

ffoniwch Robert ar 
(01970) 820924

ddiolch o galon i Glenys am ei 
pharodrwydd i roi arweiniad 
i’r plant ar sut i fynd ati i greu 
gemwaith unigryw, ac am sbarduno 
eu brwdfrydedd i greu gwaith o 
safon arbennig a hynny mewn 
cyfnod byr iawn.

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Dana Thomas 
a Karime Hassan ar enedigaeth 
Lailaa Katie - wyres gyntaf John ac 
Ivonne Thomas, Nant Seilo.

Priodas aur

Llongyfarchiadau i Cliff a Gina 
Evans, Beech House fydd yn 
dathlu pen blwydd priodas aur ar 
Fai 31ain.

Ysbyty

Dymunwn wellhad buan i Gwyn 
Thomas, Maelgwyn, a Kenneth 
Williams, Glanceulan, sydd yn yr 
ysbyty; hefyd i Doreen Sedgewick, 
Frondeg, sydd wedi derbyn 
triniaeth yn ddiweddar yn Ysbyty 
Bron-glais.
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Blodau i bob achlysur

Blodau’r Bedol
Priodasau . Pen blwydd . 

Genedigaeth . Angladdau . 

Blodau i Eglwysi a 

Chapeli neu unrhyw achlysur

Donald Morgan
Hen Efail, Llanrhystud SY23 5AB

Ffôn 01974 202233

Danfon am ddim o fewn dalgylch y Tincer

GWASANAETH
TEIPIO

 
CYSYLLTWCH Â

 MAIR ENGLAND
PANTYGLYN
LLANDRE

CEREDIGION
SY24 5BS

 
FFON: 01970 828693

E-BOST: 
daiamair@pantyglyn.freeserve.co.uk

Dwi wedi bod ym Mhatagonia ers deufi s bellach - yn 
cadw’n brysur iawn, ac yn mwynhau mas draw! Dyma 
ddetholiad o’r hyn dwi wedi bod yn ei wneud dros yr 
wythnosau diwethaf…

Cawson ni noson gwis arbennig yng 
nghyfarfod diwethaf Clwb Gaiman. 
Ffurfi wyd dau dîm i fynd benben â gilydd, 
sef ‘Chwiorydd’ a ‘Bechingalw’, ac roedd 
y cystadlu’n frwd! Roedd chwe rownd – 
Cyffredinol, Gaiman, Cymru, Pwy ydw i?, 
Ble yn y byd?, a Meddwl Mavis. Siom enbyd 
i fi ’n bersonol oedd nad oedd unrhyw un 
yn adnabod Ryan Giggs na Bow Street o’r 
lluniau! Y ‘Chwiorydd’ ddaeth i’r brig, a 
chipio’r wobr wych – potyn o jam llaeth!

Treuliais fy ngwyliau Pasg ym Mhorth 
Madryn. Dyma lle angorodd y Mimosa 
yn 1865, felly dyma lle dechreuodd Patagonia, i bob 
pwrpas. Ac ar lan y môr mae’r hyn sy’n cael ei ystyried 
yn olion cyntaf y Cymry, sef tyllau mawr yn y graig 
– neu ogofâu. Cefais i benwythnos bendigedig o 
wneud fawr ddim, heblaw cerdded, bwyta, a chysgu 
– llwyddais i ga’l fy siesta cynta! Ro’dd e’n gymaint 
o lwyddiant, ges i un arall rhyw ddwy awr yn 
ddiweddarach!

Dwi’n gwneud tipyn o waith plant yn y gwahanol 
ardaloedd. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn darllen straeon 
Smot a gwneud masgiau anifeiliaid yn Ysgol Feithrin 
Gaiman, yn gwneud ‘bombones’ (losin) gyda chriw 
ôl-feithrin Ysgol yr Hendre, a phobi bara gydag ôl-feithrin 
Gaiman. Mae rhyw 15 o blant yn dod i Gylch Chwarae 
Dolavon erbyn hyn, ac maen nhw wrth eu bodd yn 
chwarae gêmau parasiwt – pawb yn ysu i gael eu dewis i 
fod yn gath neu’n llygoden ar gyfer y gêm wyllt! 

Am 10.30 bob bore Sadwrn, ma ’na griw bach ohonon 
ni’n dod at ein gilydd yn Nhrelew i sgwrsio. Ymarfer 
ac ymestyn yr eirfa Gymraeg yw nod y bore, trwy 
drafod gwahanol bynciau. Hyd yn hyn ry’n ni wedi 
trafod y goeden deuluol a’n dyddiau ysgol, a hynny 
wrth yfed maté - wrth gwrs! Dwi wedi dechrau sesiwn 
tebyg yn Nolavon, ac ar brynhawniau Iau dwi’n dysgu 
cwrs Cymraeg i Rieni – sy’n gyfl e da i fi  ymarfer fy 
Sbaeneg hefyd!

Cynhaliwyd Noson Gyri yn ddiweddar. Dyw cyri 
ddim yn gyffredin yn yr Ariannin, ond daeth 
rhyw 60 o bobl i’w fl asu – ro’dd pawb wedi cael 

cymaint o fl as arno, nes o’dd yn rhaid i fi  redeg i’r 
siop i brynu rhagor o reis! Wrth ddechrau ar y pwdin, 
ffurfi wyd tîmau ar gyfer cwis bwyd. Ro’dd y natur 
gystadleuol wedi cydio ym mhawb wrth i ymgynghori 
dwys siffrwd drwy’r ystafell! Mae pawb nawr yn 
gwybod mai ‘catwad’ yw’r Gymraeg am ‘chutney’, a 

bod 38 calori mewn 50g o yerba maté. Ac 
ystyried faint o maté mae’r rhan fwyaf yn 
ei yfed, ges i’r argraff nad oedden nhw’n rhy 
hapus i ddysgu’r ffaith fach ’na…

Daeth penwythnos Eisteddfod Trevelin. 
Dyma’r tro cynta i fi  ’neud y daith ar hyd y 
paith tua’r Andes, ac ro’dd y golygfeydd yn 
anhygoel. Dreuliais i fore Sadwrn yn Chile er 
mwyn ca’l stamp ar fy mhasbort – dwi wedi 
ca’l caniatâd i aros yn yr Ariannin am 90 
diwrnod arall! A bues i’n brysur iawn drwy’r 
penwythnos yn beirniadu’r dawnsio gwerin 
a’r adrodd hñn, ac yn cystadlu. Er cymaint 

dwi wedi cystadlu gydag Ysgol Rhydypennau ac Ysgol 
Penweddig ar hyd y blynyddoedd, dwi erioed wedi 
cyrraedd y brig ar lwyfan eisteddfod. Ond diolch i Gôr 
Gaiman, enillais i bedair cystadleuaeth yn Eisteddfod 
Trevelin! Fwynheais i’r eisteddfod yn fawr iawn, a dwi’n 
edrych ymlaen yn fawr at y pump arall fydd yn cael eu 
cynnal cyn i fi  adael.

Daeth wyth deg a thri o Gymry yma ddiwedd mis 
Ebrill, ar daith i godi arian at Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd Eryri. Traddodais y neges yn yr Oedfa Basg 
a drefnwyd yng Nghapel y Tabernacl, Trelew, a bûm 
yn gweini arnyn nhw amser cinio’r diwrnod canlynol 
– roedd rhai o’r Archentwyr yn credu ei bod hi’n 
ddoniol iawn fod merch o Gymru yn gweini asado! 
A’r noson honno cynhaliwyd Noson Lawen i ffarwelio 
â nhw, gyda dawnsio gwerin ac unawdau, a chanodd 
y côr ‘Hafan Gobaith’ a dwy gân Sbaeneg. Ro’n i’n 
meimio’r rhan fwyaf o’r ddwy gân , ond ges i fy 
llongyfarch gan sawl un o’r Cymry ar y diwedd am fy 
ngallu i ganu yn Sbaeneg! Ac un o fy uchafbwyntiau 
hyd yn hyn yw un person yn diolch i fi  am y croeso 
wrth iddyn nhw adael, ac yn dweud wrtha i, ‘Bydd 
yn rhaid i chi ddod draw i Gymru nesaf!’ Felly mae’n 
debyg ’mod i wedi ymdoddi i’r gymdeithas yn reit dda!

Lois Dafydd
Gellir dilyn Lois yn y Gaiman drwy ei blog http://
loisdafydd.blogspot.com 

JONATHAN 
JAMES LEWIS

saer coed 
adeiladydd

bronllys, capel bangor
aberystwyth

01970 880652
07773442260

 ‘Pigion Patagonia’

GWELY A 
BRECWAST MAIR

9 Heol Llangrallo, Pen-y-Bont 
ar Ogwr CF31 3AR

Croeso cynnes Cymreig mewn 
lleoliad delfrydol i ganolfanau 

siopa gorau de Cymru, Canolfan y 
Mileniwn, Stadiwm y Mileniwm a 

Cae Pêl-droed Caerdydd. 

www.mairsbedandbreakfast.co.uk
e-bost : mairbandb@hotmail.com

01656 655442
07768 286303

Cysylltwch â Huw a Sarah Tudur

Gofal Traed 
Aber

Ceiropodydd / Podiatrydd 
cofrestredig H.P.C.

Triniaeth ar ewinedd a chyrn
Llawdriniaeth ar gasewinedd

Triniaeth / asesiad arbenigol ar 
draed diabetig

Gwadnau ac asesiad 
biomecanyddol

TRINIAETH YN Y CARTREF 
AR GAEL

Cysylltwch gyda Shân Jones 
neu Richard Ellison

ar 01970 617269 am 
apwyntiad

R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt. 

Arbenigwr ar ailhadu
Cyfl enwi a gwasgaru calch

Gwrthtaith Fibrophos a rhai 
organig 

Ymgymymerir â phob math o 
waith amaethyddol

am brisiau cystadleuol

Lorïau a pheirianau 
amaethyddol i’w llogi 

TAFARN TYNLLIDIART
Ty Bwyta a BarTy Bwyta a Bar

Prydau neilltuol y dydd
Prydau pysgod arbennig

Cinio Dydd Sul
Bwydlen lawn hanner dydd

neu yn yr hwyr 

CROESO
(mantais i archebu o fl aen llaw)

CAPEL BANGOR
01970 880 248
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RHODRI JONES
Brici a chontractiwr 

adeiladu

07815 121 238
Gwaith cerrig 

Adeiladu o’r newydd 
Estyniadau Patios 

Waliau gardd
Llandre Bow Street

FFENESTRI

IMEJ
FFENESTRI PVCu, HEULFANNAU, 

DRYSAU a.y.y.b. Am y GWASANETH, PRIS 
a’r SAFON GORAU gan GWMNI LLEOL

Sefydledig dros 30 mlynedd

01970 880330
Marilyn a Ifor Jones

Edrychwch am y 
Ty^ Twt

Cofrestrwyd gyda
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COLOFN MRS JONES

Fel llawer ohonoch, mae’n siwr, fe fum 
yn gwylio priodas William a Catherine 
Middleton ar y teledu. Wel, fe edrychais ar 
y gwasanaeth, o leiaf. Un peth a’m tarodd i 
amdani  oedd ei hurddas, ar dro, fe edrychai 
yn frenhinol iawn a chwarae teg iddi am 
hynny yn enwedig yn wyneb yr holl ffys 
wnaed am darddiad gwerinol ei theulu. 
Ond fe wnaeth hi a’i theulu  argraff dipyn 
cryfach arnaf na merched y Tywysog 
Andrew a lwyddodd i edrych yn gomon 
iawn er gwaethaf eu hachres hir.

Mae llawer wedi ei wneud o linach 
gwerinol ei mam a’i gefndir ym mhyllau 
glo Gogledd Lloegr. Mae gyrfaoedd eu 
rhieni wedi cael cryn sylw ac fe synnais 
o weld fod bod yn gweithio i awyrlu 
masnachol a bod yn berchen cwmni yn 
cyfrif at statws broffesiynol y dyddiau 
hyn, yn draddodiadol dim ond meddygon, 
cyfreithwyr a chlerigwyr oedd â’r hawl 
i’w galw eu hunain yn ãyr proffesiynol.Y 
mae’r oes yn newid a rhaid newid gyda 
hi - ac enghraifft arall o’r newid yw’r lle a 
roddwyd i ddylanwad neiniau - nid teidiau - 
Catherine ar fywydau eu teuluoedd.

Mi allaf i weld dau reswm clir dros y 
pwyslais hwn ar wreiddiau cyffredin teulu 
Catherine ac, os yw fy namcaniaeth i yn 
iawn, yr anwybyddu cymharol sydd wedi 
bod ar hanes ei thad a’i deulu ond, yn 
gyntaf, mae’n rhaid i mi nodi fy mod yn 
cychwyn gyda damcaniaeth, nid prawf ond 
mi gredaf fod y ddamcaniaeth yn esbonio 
urddas Catherine.

Yr unig peth concrit a wyddom am deulu 
ei thad yw eu bod yn deulu o gyfreithwyr 
o Ogledd Lloegr. Ond mae ei gyfenw yn 
awgrymu cysylltiad â Chymru ac â  theulu 
Middleton Castell y Waun, disgynyddion 
Rhirid Flaidd, Arglwydd Penllyn, aelod o 
deulu tywysogion Powys, a gãr a fu farw 
yn 1207. Mae’n debyg iddynt fabwysiadu’r 
cyfenw Middleton pan briododd un 
ohonynt ferch Syr Alexander Myddleton 
o Myddleton, Sir Amwythig. Daliodd y 
teulu sawl swydd dan Edward IV a Rhisiart 
III ond gellid dadlau mai cychwyn eu 
llwyddiant oedd y cysylltiadau a wnaeth 
Richard Myddleton  (1508 - 1575) tra’n 
aelod seneddol Dinbych. Yr oedd gan 

Richard naw mab, aeth pedwar i Lundain 
gan ddarganfod cyfoeth a grym mewn 
pethau amrywiol iawn, o fod yn groser ac 
ymgymerwr i’r Llywodraeth ar faterion 
morwrol ac yn un o sefydlwyr yr East India 
Company - Thomas Myddleton - i ddarparu 
cyfl enwad ddãr newydd i Lundain - Hugh 
Myddleton - gãr a fu hefyd yn weithgar 
iawn gyda gweithfeydd mwyn Sir Aberteifi . 
Un arall o’r teulu yw William Myddleton, 
Gwilym Canoldref,  bardd a milwr, gãr a 
ymddifyrrai yn hen farddoniaeth ei genedl 
ac a gofl eidiodd ddyneiddiaeth y cyfnod 
a gwelir y ddwy agwedd yn ymbriodi yn 
ei lyfrau  Bardhoniaeth, neu brydydhiaeth   
Psalmae y Brenhinol Brophwyd Dafydh .

Ond paham - os gwir hyn oll - na’n 
hatgoffwyd hyd at syrffed yn y cyfnod cyn 
y briodas, fel y gwnaed yn fawr, ers talwm, 
o ddisgynyddiaeth Diana o deulu Hywel 
Harris? Wel, mae angen y teulu brenhinol 
yn wahanol y tro hwn. Fe roedd arwisgo 
Siarl wedi profi  un peth i Goron Loegr sef 
bod hyd yn oed cefnogwyr mwyaf selog 
yr arwisgo yn gorfod cydnabod nad oedd 
llawer o waed brenhlnol Cymraeg yn Siarl 
- nag o waed brenhinol Saesneg, ychwaith, 
ond mater arall ydi hynny - tra  fod gan 
rhai o’r gwrthwynebwyr pennaf hawliau 
trwy waed ar y teitl. Teitl trwy goncwest 
yw’r teitl gan Siarl ond y mae’r sefyllfa yn 
fwy cymhleth yn achos William. Trwy ei 
fam a’i disgynyddiaeth o Hywel Harries 
mae gan William beth gwaed brenhinol 
Cymraeg. Ond angen y Goron gyda 
William oedd cael merch a oedd yn Saesnes 
gyffredin, merch drws nesaf, os mynnwch 
chi, i wneud y teulu brenhinol yn fwy 
deniadol i oes fodern, merch a laciai afael 
confensiwn a moesau llys a merch abl. Ac 
aethant ati i brofi  eu haddasrwydd trwy 
bwysleisio yr union bethau y maent yn 
eu hoffi  amdani, ei hach isel  a’r patrwm 
teuluol o ferched cryfi on.Y peth olaf a 
fynnai’r Goron oedd ei chysylltu â theulu 
uchelwrol Cymraeg waeth pa mor Seisnig a 
dosbarth canol hwnnw erbyn ei dyddiau hi 
a dyna paham nad ydym yn gwybod a oes 
cysylltiad rhyngddi â’r teulu diddorol hwn 
mewn difrif. Erys un peth, os yw hi yn wir 
yn un o ddisgynyddion y teulu hwn, rhaid 
nodi fod dringo cymdeithasol yn ei gwaed 
o’r ddwy ochr, yn gadarn felly, hefyd.

CYNGOR CYMUNED 
TIRYMYNACH

Cyfarfu’r Cyngor ar nos Iau 28 Ebrill 
o dan lywyddiaeth y Cynghorydd 
Owain Morgan. Y mis hwn eto codwyd 
problem sefyllfa a pherchnogaeth y 
llwybr cyhoeddus yn ystâd Tregerddan. 
Gan fod un asiantaeth yn tueddu i 
dafl u cyfrifoldeb o gynnal a chadw 
y llwybr ar y llall, penderfynwyd 
ysgrifennu llythyron siarp at yr adran 
gyfreithiol yng Nghyngor Ceredigion, 
ac at Brif Weithredwr Tai Ceredigion yn 
eu gorchymyn i ddatrys y broblem yn 
ddiymdroi, ac i ofyn pam na fyddai’r 
awdurdod wedi cysylltu â Chyngor 
Cymuned Tirymynach i ofyn am ein 
sylwadau pan fu trosglwyddo stoc o un 
awdurdod i’r llall.

Yn ei adroddiad misol dywedodd y 
Cyng. Paul Hinge y dylasai llythyron 
terfynol fod wedi eu dosbarthu i 
berchnogion anheddau Maes Afallen, 
parthed yr uwchraddio, erbyn hyn. 
Adroddwyd nad oeddynt. Dywedodd y 
Cynghorydd bod y gwaith ‘tryncio’ yn 
mynd yn ei fl aen yn llwyddiannus drwy 
Bow Street, a diolchodd ef a’r Cyngor i’r 
Cwmni Cutter o Dregaron am eu gwaith 
glân ac effeithiol o dan amgylchiadau 
anodd yn y pentref. Byddai Ffordd Clarach 
ar gau yn ystod y 3-7 Mai, ond bydd 
llwybr yn agored ar ddydd yr etholiad 
i drigolion Bryncastell gerdded i’r bwth 
pleidleisio.

Ni chafwyd unrhyw geisiadau cynllunio 
i law yn ystod y mis. Bydd y cyfarfod 
nesaf ar 26 Mai, yn cychwyn gyda’r 
Cyfarfod Blynyddol am 7pm.
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“Y Briodas” COLOFNYDD Y MIS

Rhyfedd yw gweld lle 
cyfarwydd trwy lygaid 
plant. Dyna ddigwyddodd 
i mi ychydig fi soedd nôl 
wrth imi gerdded ar hyd 
llwybrau parc Glynllifon. 
Yng nghwmni Lleucu (4) 
a Gruffydd (1), ces f’atgoffa 
o hud a chwedloniaeth y 
lle. O Ddyffryn Nantlle yr 
ydw i’n dod, ac roeddwn i 
bob amser wrth fy modd 
pan fyddai fy rhieni yn 
troi’r car oddi ar y ffordd 
fawr ac yn gyrru dan lygaid 
treiddgar y llew i mewn 
i stad Glynllifon. Mae’n 
ddigon i danio dychymyg 
oedolion, heb sôn am blant, 
felly does ryfedd bod y 
lle wedi dod yn fyw pan 
gynhaliwyd Eisteddfod yr 
Urdd yno’r tro diwethaf, nôl 
yn 1990, a braf iawn fydd 
ei gweld yn dychwelyd yno 
yn 2012.

Ond cyn i sioe deithiol 
yr Urdd ei throi hi am 
Eryri, tua’r de y bydd ein 
teulu ni’n anelu ddechrau 
Mehefi n ar gyfer Eisteddfod 
yr Urdd Abertawe a’r Fro 
2011. Er bod plant bach 
Tyddyn Llwyn yn rhy 
ifanc eto i gystadlu, mi wn 
y byddan nhw wrth eu 
boddau yn crwydro’r maes, 
yn enwedig os daw haul 
Llanerchaeron yn gwmni 
i ni.

Does ’na ddim gwadu 
bod yr Urdd yn cynnig 
llwyfan heb ei ail i blant, 
gan gynnwys ein llenorion 
ifanc. Mae cyn-enillwyr 
rhai o brif wobrau 
llenyddol yr Urdd ymhlith 
ein hawduron amlycaf ni 
yn y Lolfa, yn eu plith 
Ffl ur Dafydd, Lleucu 
Roberts a Mari Stevens, ac 
mae sawl enillydd mwy 
diweddar wrthi’n brysur ar 
hyn o bryd yn ysgrifennu 
cyfrolau ar gyfer ein cyfresi 
i blant a phobl ifanc.

Fe gaf i ymlacio yn 
Abertawe eleni. Y tro 
diwethaf yr ymwelodd 
prifwyl y plant â’r ardal 
honno, nôl yn 2003, ro’n 
i’n swp sâl. Roedd gen i 
gyfrinach i’w chadw – a 
doedd hynny ddim yn 
hawdd i un mor siaradus 
â fi  – felly rhyddhad oedd 
cael codi yn y pafi liwn y 

diwrnod hwnnw i dderbyn 
Medal Lenyddiaeth yr 
Urdd. 

Dyw’r Fedal ddim yn 
cael ei chynnig bellach, 
ac mae hynny’n drueni, 
oherwydd roedd hi’n 
cynnig rhywbeth gwahanol 
i’r Goron, ac fe fydden 
i’n dadlau bod lle i’r 
ddwy gystadleuaeth o 
hyd – y naill am ddarnau 
o ryddiaith ar wahanol 
ffurfi au a’r llall yn gyfl e i 
gyfansoddi cyfrol hirach. 

Dydw i heb ysgrifennu’r 
nesaf peth i ddim ers 
hynny, ond mae’r awydd 
yno o hyd – a’r un hen 
esgusodion, wrth gwrs... 
diffyg amser oherwydd 
gwaith, plant a bywyd yn 
gyffredinol. Ac mi wn y 
byddai unrhyw awdur 
gwerth ei halen yn dweud 
wrthych yn syth bod yr 
ysfa i ysgrifennu yn drech 
na’r rhain i gyd! 

Ond rydw i’n gweithio 
gyda geiriau o ddydd i 
ddydd. Gwirionais ar lyfrau 
nôl yn nyddiau Dyffryn 
Nantlle – doedd hynny 
ddim yn anodd ym mro’r 
Mabinogi a minnau wedi 
fy magu ym mhentre 
John Gwilym Jones ac 
Eirug Wyn – felly rydw i’n 
ffodus iawn ’mod i’n cael fy 
nghyfl ogi i’w darllen nhw y 
dyddiau hyn.  

Fe wela i chi lawr yn 
Abertawe felly. Cofi wch roi 
bloedd dros barti cerdd 
dant Ysgol Rhydypennau 
ar y dydd Llun, a chofi wch 
alw heibio i babell y Lolfa 
ar y maes – byddwn ni’n 
lansio llyfr arbennig ar 
gyfer Cwpan Rygbi’r Byd, 
ymhlith pethau eraill!
Y mis nesaf : Carys Lewis 

NIA PERIS
Ar ôl graddio o Brifysgol Y 
Drindod Dewi Sant y llynedd 
mae Lisa Jones, Bodorgan, 
Penrhyn-coch (de yn y llun 
isod) nawr yn nani yn Llundain 
ac yn astudio rhan-amser yn 
yr American Musical Theatre 
Academy of London. Dyma fu’n 
ei wneud ar y 29ain o Ebrill.  

Gyda’n nhent, cadair plygu, sach 
gysgu a siwtces llawn bwyd digon 
i borthi’r pum mil, roeddwn yn 
barod i fentro’r daith fer lawr i Balas 
Buckingham! Y dyddiad - 28ain o 
Ebrill! Roeddwn am gysgu’r noson 
yno ar ben fy hun er mwyn sicrhau 
golygfa arbennig o’r dydd cyffrous 
oedd dim ond oriau i ffwrdd bellach. 
Cyrhaeddais y Palas mewn amser da 
gyda’r nos heb gyrraedd eto a digon 
o olau i mi drafferthu gyda’r dent. 
Ond cyn hynny cefais y fraint o 
weld y Teulu Brenhinol yn gadael y 
palas er mwyn mynychu’r parti lafi sh 
oedd y Frenhines yn ei gynnal yn y 
Mandarin Hotel, Hyde Park a bum 
yn lwcus yn gweld Charles a Camilla 
trwy ffenest y car wrth iddyn nhw 
adael Clarence House.

Ar ôl dod o hyd i’r pitch perffaith 
gyda golygfa anhygoel o’r Palas a’r 
balconi, aros oedd yr unig beth i 
wneud erbyn hyn, ond nid oedd dim 
byd difl as am hyn! Yn wir roedd 
yna barti enfawr y tu allan i’r Palas 
wrth i’r dorf ymuno mewn caneuon 
a chymdeithasu! Roedd hi’n tua 11 
y.h erbyn hyn pan ddaeth criw Sky 
News i gyfweld â ni, a nawr, pan 
wedai “ni”, criw o fenywod amrywiol 
oeddym; rhai o Fanceinion, Canada, 
Unol Daleithiau’r America a fi nne 
o Aberystwyth! Cefais fy nghyfweld 
felly, a siaradais am y Dywysog a Kate 
a’u cynllun nhw i fyw yn Sir Fôn. 
1 y.b ac roedd hi’n amser rhoi mhen 
i lawr i orwedd; byddwn yn deffro 
mewn oddeutu 4 awr er mwyn 
tynnu’r dent i lawr a symud i fl aen 
y dorf, wrth ymyl ffi n y bariers! A 
gyda 7 o’r gloch wedi cyrraedd mi 
roedd yna gannoedd mwy o bobl 
wedi ymuno â ni a ninnau’n hollol 
bendant iddyn nhw beidio a symud 
o’n blaen ni; wedi’r cyfan, roeddwn 
wedi bod yna am 12 awr yn barod! 
Brecwast oedd yn galw nesa, ond “fear 
not”, mewn bocs bwyd wedi’i lanw 
gyda Cornfl akes, a llath mas o garton, 
roedd brecwast ar y fwydlen! Ond yn 
lle paned o de neu sudd oren hyd yn 
oed, can fach o lager oedd yn cymryd 
eu lle! (Wel pam lai! Rhywbeth bach i 
nodi’r achlysur ynyfe!!) 

Roedd fy mhinicyl personol i am 
ddod ar ôl brecwast pan newidiais fy 
nillad i’r wisg draddodiadol Gymreig! 
Yn sydyn, ac am foment fach, fi  oedd 
uchafbwynt y bore i’r ardal yma 
o’r dorf gyda phobl o bobman yn 
gweiddi “Welsh Lady, Welsh Lady!!” 

Teimlais fel seleb wrth i mi sefyll am 
luniau gydag unigolion a grwpiau o’r 
dorf a phobl eisiau dod lan i siarad 
gyda mi! Tua’r amser yma hefyd fe 
ddaeth y gyfl wynwraig Fearne Cotton 
atom i wneud eitem ar gyfer y BBC. 
Roeddwn yn ffodus iawn i gwrdd â hi, 
sgwrsio, a chael llun gyda hi!

Roedd hi’n hen bryd i’r prosesiwn 
ddechrau a dyma’r Teulu Brenhinol 
yn gyrru heibio yn eu gladrags! Dim 
ond am ennyd welson ni Catherine, 
ond roeddwn yn gwybod fy mod 
i mewn sbot ardderchog ar gyfer 
golygfa’r balconi felly ni phoenais! 
Doedd na’m sgrîn er mwyn i ni 
wylio’r briodas ond roedd yna sbicyrs 
ar Foniwment Fictoria ac wrth i 
Cwm Rhondda a Blaenwern seinio, 
fe ganais fel canodd yr hen aderyn 
bach!! Edrychodd pobl yn syn arnai 
wrth i mi ymuno â’r emynau a’i 
chanu yn y Gymraeg! Dyna i chi 
foment i fod yn Gymraes! Glywsom 
yr “I do’s” ac fe fl oeddiodd y dorf 
mewn llawenydd a’n ffl agiau yn 
chwifi o yn yr awyr yn ddi-reolaidd!
Cyrhaeddodd y prosesiwn yn ôl i’r 
Palas a gyda’m “zoom” ar y camera 
fi deo fe gipiais y pâr ifanc yn dod nôl 
yn y Landau yn edrych fel rhywbeth 
mas o fi lm “Cinderella”. Daeth y 
“zoom” o ddefnydd eto pan gamodd 
y Dug a Duges Caergrawnt mas i’r 
balconi a rhannu gyda ni “Y Gusan”, 
neu ddylsen i ddweud “Y Ddwy 
Gusan”!?! Daeth deigryn i’m llygaid 
wrth feddwl am y ferch gyffredin 
yma sydd nawr yn Dduges a gall 
hefyd cael ei galw’n Princess William 
of Wales! 

Daeth fy nydd i ben; doeddwn i 
ddim am aros mwyach. Roeddwn 
wedi gweld popeth oe’n i am weld, 
ac ni chefais fy siomi o gwbl! Dyna i 
chi 22 awr ym Mhalas Buckingham! 
Cefais hefyd y fraint o gael fy 
nghyfweld gan Garry Owen yn fyw 
ar Radio Cymru a BBC News Wales.
Dwi’n amau welai unrhyw beth fel 
hyn eto ac roedd hi’n fraint o’r mwya 
fod yn rhan ohono. Er y torfeydd, 
y ceir posh, a phopeth arall crand, 
roedd yna rhywbeth hynod o normal 
am y dydd yma, a hwnna i mi sydd 
wedi gwneud y dydd yma hyd yn 
oed yn fwy hudolus.         Lisa Jones
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YSGOL PEN-LLWYN

GOLCHDY
LLANBADARN

CYTUNDEB GOLCHI 
GWASANAETH GOLCHI

DUFET MAWR
CITS CHWARAEON

FFÔN: 01970 612 459 

MOB: 07967 235 687

GERAINT JAMES

Trawsgwlad

Ar yr 8ed o Ebrill, bu tri o ddisgyblion yr ysgol yn 
cystadlu yn Nhrawsgwlad Rhanbarth Ceredigion 
yn Llangrannog. Y tri a fu yn cystadlu oedd Gethin 
ap Dafydd, Tomos Evans a Jo Jones. Daeth Tomos 
yn 5ed yn ei ras. Llongyfarchiadau mawr i’r tri ar eu 
llwyddiant.

Hyfforddiant Rygbi

Yn ffodus i ddisgyblion Dosbarth 2, mae Gareth 
Williams (hyfforddwr rygbi profi adol) wedi bod yn 
cynnal sesiynau hwyliog ac arbenigol gyda’r plant. 
Mae’r plant wedi elwa llawer a mae ei hyfforddiant 
wedi annog diddordeb mewn rygbi ymysg y plant.

Siop ffrwythau

Penderfynodd y Cyngor Ysgol agor siop ffrwythau 
yn yr ysgol er mwyn cadw’r ysgol yn iach, a sicrhau 
fod plant yn derbyn un o’i pump llysieuyn/
ffrwythau y diwrnod. Mae’r siôp wedi bod yn 
boblogaidd iawn.

Ysgol Iach

Rydym wedi treulio tipyn o amser yn ceisio 
datblygu’r ysgol yn un o ysgolion iach y sir. Erbyn 
hyn, rydym wedi cyrraedd yr ail gam. Mae’r plant yn 
awyddus i gychwyn ar y cam nesaf!

Helfa wyau Pasg

Cynhaliwyd helfa wyau Pasg yn ystod cyfnod y 
Pasg. Fe’i drefnwyd gan yr ysgol feithrin. Roedd 
hi’n braf i blant yr ysgol gael cymysgu gyda 
theuluoedd Pont-ar-fynach a Phonterwyd a thrwy’r 
gweithgareddau treulio prynhawn difyr hynny ar 
dir yr ysgol. Roedd enillwyr y cystadlaethau yn 
derbyn ãy pasg fel gwobr am eu llwyddiant. Cafwyd 
stondinau a lluniaeth oedd yn nodweddiadol o 
ddathliad y Pasg. Bu rhieni a swyddogion yr ysgol 
feithrin yn gweithio’n galed i gynnal prynhawn 
hynod o lwyddiannus. 

Ffarwel

Ar ddiwedd tymor y Gwanwyn roeddem 
yn ffarwelio â Mrs Christine Charlton a fu’n 
brifathrawes yn yr ysgol am ddeunaw mlynedd. 
Rydym yn dymuno’n dda iddi ar ei hymddeoliad a 
byddwn yn rhoi adroddiad llawn wedi’r cyngerdd 
ffarwelio yn rhifyn Mehefi n o’r Tincer. Hefyd, 
hoffem estyn croeso i’n prifathro newydd sef Mr 
Emyr Pugh-Evans, prifathro Penrhyn-coch.

Sesiynau chwarae

Mae sesiynau chwarae mynediad agored wedi dechrau 
ar dir yr ysgol pob nos Lun o bedwar tan chwech. 
Sesiynau llawn hwyl a chyffro gyda staff RAY 
Ceredigion lle mae pwyslais y sesiynau ar chwarae yn 
y dull traddodiadol. Croeso i blant 8-12 oed o ardal 
Melindwr (croeso i blant yn iau, ond rhaid fod yng 
nghwmni oedolyn).

Kerbcraft

Ar ddydd Mercher, Mai 4ydd dechreuodd sesiynau 
Kerbcraft o dan arweiniad Evanna Lloyd. Blwyddyn 

1 a 2 sy’n cymryd rhan yn y gwersi gwerthfawr i 
ddysgu diogelwch ar y ffordd.

Un o anrhegion Mrs Charlton, plat gan Blue Island Ceramics, y 
Borth.

Gwers olaf dosbarth 2 gyda Mrs Charlton: Coginio pitsas blasus.

Rygbi gyda Gareth Williams.

Ffarwelio â Mrs Charlton.
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YSGOL PENRHYN-COCH
Bore coffi  arbennig.

Ar ddiwedd y tymor, cafwyd 
bore coffi  arbennig i ddiolch i 
wirfoddolwyr am eu cymorth 
gyda’r gwaith Celf a Chrefft. 
Daeth criw dda o rieni a 
ffrindiau yr ysgol i gael paned a 
chlonc. Diolch iddynt am eu holl 
ymroddiad wrth gynorthwyo 
gyda’r gwaith celf a chrefft.

Priodas

Llongyfarchiadau i Miss Owens 
ar ei phriodas diweddar â Tom. 
Erbyn hyn rydym yn arfer 
gyda chael Mrs Evans yn dysgu 
dosbarth 2! Llongyfarchiadau i’r 
ddau ohonynt a phob dymuniad 
da i’r dyfodol. 

Celf a Chrefft

Braf oedd derbyn gwybodaeth 
am lwyddiant yr ysgol yng 
nghystadlaethau celf a chrefft 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. 
Llwyddwyd i ennill tair gwobr 
gyntaf a dwy ail. Yr enillwyr 
oedd:-
Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af Grwp Ysgol Penrhyn-coch

Enillwyr Eisteddfod Celf a Chrefft Cenedlaethol yr Urdd. Tair 
gwobr gyntaf, a dau ail.

Enillwyr Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth yr Urdd. 
Llongyfarchiadau iddynt.

YSGOL CRAIG YR WYLFA
Staffi o

Ar ddiwedd Tymor y Pasg, bu’n rhaid ffarwelio 
â dwy o athrawon yr ysgol ar ôl cyfnodau hir 
i ddysgu gyda ni. Ar ran y llywodraethwyr, 
staff, rhieni a phlant yr ysgol hoffwn ddiolch 
o galon i Mrs Lynwen Herbert-Morgan a 
Mrs Linda Sims am eu gwaith difl ino dros 
yr ysgol gan ddymuno’r gorau iddynt yn eu 
gyrfaoedd i’r dyfodol. Diolch hefyd i Mark 
Williams AS am dalu teyrnged deimladwy i’r 
ddwy ac i Gymdeithas Rieni a Ffrindiau’r ysgol 
am drefnu casgliad ar gyfer anrhegion – sef 
lluniau o ardal y Borth gan artistiaid lleol o 
Siop y Fframdy.

Wrth ffarwelio gyda rhai aelodau o staff, mae 
hefyd yn braf i groesawu Mr Peter Leggett 
nôl i ardal Aberystwyth ac i fod yn Bennaeth 
Cynorthwyol ar Ysgol Craig yr Wylfa. Bu 
yn yr ysgol yn cyfarfod gyda rhieni ac yn 
feirniad ar ddewis yr het orau yn y Ffair Pasg. 
Llongyfarchiadau mawr iddo ac edrychwn 
ymlaen i’w groesawu’n fwy ffurfi ol maes o law. 

Llongyfarchiadau i Miss Natalie Edwards ar 
gael ei phenodi yn Bennaeth Cynorthwyol 
ar yr ysgol tan i Mr Leggett ddechrau gyda 
ni ac yn ystod yr wythnos hon bu Miss Clare 
Howells yn llwyddiannus yn ei chais wrth 
ymgeisio am swydd yn Ysgol Myfennydd, 
Llanrhystud. Llongyfarchiadau mawr a phob 
hwyl i’r ddwy yn eu swyddi newydd.

Llongyfarchiadau mawr i Miss Carol Davies, 
cyn bennaeth yr ysgol ar enedigaeth Mari 
Gwenllian yn ystod mis Mawrth. Gobeithio 

eich gweld yn yr ysgol yn fuan.

Ffair Pasg

Trefnwyd Ffair Pasg ddifyr, bywiog a 
llwyddiannus iawn yn yr ysgol ar ddydd 
Gwener, Ebrill yr 8fed. Daeth tyrfa fawr o bobl 
y pentref i gefnogi’r ysgol ac fe godwyd swm 
sylweddol ar gyfer cronfa’r Gymdeithas Rieni 
a Ffrindiau. Diolch yn fawr iawn i bawb am 
gynorthwyo gyda’r trefnu ac am bob cymorth 
ar y diwrnod.
Enillwyr yr het orau oedd Charlotte Roberts, 
Blwyddyn 3 a Dylan Taylor, Blwyddyn 3.

Glan-llyn

Aeth grãp ohonom i Glan-llyn yn mis Ebrill, 
daeth plant o ysgol Llanilar gyda ni hefyd. 
Arhoson ni yno am dri diwrnod. Gwnaethom 
lawer o weithgareddau gwahanol fel canwâ, 
rafftio, cwrs antur mewn coedwig, wal ddringo, 
nofi o a llawer mwy. Gawson ni lawer o hwyl. 
Pan aethon ni i ganwâ, chwaraeon ni efo Tegi a 
rhoddodd rhai ohonom fwd ar ein hwynebau 
ni. Aethom ni ar daith y llyn a chafodd pawb 
dro i yrru’r cwch. Gwnes i fwynhau pob 
munud yn fawr iawn! Gwnaethom ni lawer o 
ffrindiau newydd. Roeddwn i wedi blino’n lân 
ar ôl cyrraedd adref. (Erin Hassan, Blwyddyn 6)

Dyfi  Eco

Aeth blwyddyn 5 a 6 i Goedwig Dyfi  ym 

mis Mawrth.Treulion ni’r diwrnod yn y 
goedwig yn dysgu am wahanol fathau o goed, 
bythwyrdd (coniferous) a collddail (deciduous). 
Rydyn ni wedi casglu pethau gwahanol fel dail, 
porfa, rhisgl ac wedi dysgu am y gwahanol 
bethau sydd yn byw mewn coedwig. Gawsom 
ni hwyl yn Coedwig Dyfi . (Hannah Davies, 
Blwyddyn 6) 

Cyngerdd Henoed

Y mae hi’n hen draddodiad i blant yr ysgol 
gynnal cyngherddau i henoed y pentref ac 
roedd hi’n braf gallu cynnal yr arferiad eto yn 
ddiweddar. Cafwyd eitemau amrywiol gan y 
plant ac roedd hi’n amlwg fod y gynulleidfa 
wrth ei bodd gyda gwaith graenus y plant. 
Diolch yn fawr iawn i Miss Clare Howells am 
drefnu a hyfforddi.

Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Seren Jenkins
Dylunio a Thechnoleg Cywaith 
Bl. 3 a 4
1af Grwp Ceri Ann, Ysgol 
Penrhyn-coch
Dylunio a Thechnoleg Cywaith 
Bl. 2 ac iau
2il Grwp Derbyn, Ysgol Gynradd 
Penrhyn-coch
Gwehyddu Bl. 3 a 4
2il Charlotte Ralphs

Reid Clive

Ar ddydd Llun 2il o Fai bum i 

a Haf yn mynychu reid er cof 
am Clive y Gof. Roedd y reid 
yn dechrau o Lanfi hangel-y-
Creuddyn. Aethom ni dros y 
mynyddoedd ac i nôl mewn i 
Lanfi hangel-y-Creuddyn. 
Roedd yna ddwy reid - un 5 
milltir ac yr ail tua 10 milltir. 
Hanner ffordd roedd pawb 
yn cael squash a ‘Welsh Cake’. 
Cafodd Haf a fi nne hwyl mawr 
ar gefn ein ceffylau bach o’r enw 
Bobby a Dexter yn carlamu dros 
y caeau i gadw fyny gyda mam 
a Beverley ar eu ceffylau mawr 
nhw.

Roedd y ceffylau yn ardderchog 
ar ôl i ni gyrraedd nôl i’r cae ar 
bwys yr ysgol lle ’roedd pawb 
wedi parcio. Ar ddiwedd y reid 
cyfl wynwyd pawb a gymerodd 
ran gyda shot glass a rosette 
gydag enw Clive arnynt. Roedd 
yr arian a godwyd yn mynd i 
achos cancr pancreatic er cof am 
Clive y Gof.

Ceffyl cyntaf i gychwyn am 
10am a’r ceffyl olaf am 11am. Mi 
oedd stiwardiaid mewn ambell fan 
i sicrhau bod pawb yn mynd ar y 
daith yn hwylus a ddim yn mynd 
ar goll. Lewis a Haf.

Anrhegu Mrs Lynwen Herbert-Morgan a Mrs Linda Sims
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YSGOL RHYDYPENNAU
Penwythnos yn 
Llangrannog

Ar y 23ain o Ebrill fe deithiodd 
25 o blant blynyddoedd 5 a 6 i 
wersyll yr Urdd, Llangrannog am 
benwythnos o ddifyrwch. Yn 
ystod y cymdeithasu a’r hwyl, 
bu’r plant yn brysur iawn yn 
mwynhau nifer o weithgareddau 
amrywiol gan gynwys sgïo, 
sglefrolio, chwaraeon, dawnsio 
a saethyddiaeth. Dychwelodd y 
plant i’r ysgol fore 

Llun wedi mwynhau’r profi ad 
yn fawr iawn, er hyn roedd nifer 
ohonynt braidd yn fl inedig!

Beicio 

Mae blwyddyn 6 bellach wedi 
cwblhau cwrs hyfforddiant 
beicio ac agweddau amrywiol o 
ddiogelwch ar y ffordd. Maent 
hefyd wedi cwblhau prawf 
ymarferol ac ysgrifenedig. Hoffa’r 
ysgol ddiolch i Mr Malcolm 
Charlton am ei gymorth a’i 
gyngor hanfodol.  

Ymweliadau 

Nant- y- moch
Fel rhan o thema’r tymor 
trefnodd yr ysgol i blant 
blwyddyn 3,4, a 5 i ymweld â 
Nant-y-moch. Pwrpas y daith 
oedd dilyn yr afon Rheidol o’r 
mynydd i’r môr. Gorffenodd y 
daith lawr wrth yr harbwr yn 
Aberystwyth. 

Blwyddyn 1
Fe aeth blwyddyn 1 i ymweld â 
mannau diddorol yn y dre yn 
ddiweddar. Aethant i Lanbadarn, 
i’r amgueddfa, i’r traeth ac i’r 
castell. 

Ysgol Eco, Ysgol Iach ac 
Ysgol Fasnach deg

Hwre! Rydym ni wedi derbyn 

ein hail faner Eco Sgolion erbyn 
hyn ac yn dal wrthi i wneud ein 
gorau glas i gadw ein hysgol ni 
yn wyrdd! Mae ein Eco-bwyllgor 
(cynrychiolwyr o bob dosbarth 
o fl wyddyn 3 i fyny) yn cyfarfod 
yn aml ac yn dewis gweithredu 
ar elfennau o’r saith pwnc sy’n 
cwmpasu holl ethos Eco-sgolion 
sef Ynni, Trafnidiaeth, Byw’n 
iach, Dinasyddiaeth Fyd-eang, 
Lleihau gwastraff, Tir yr ysgol a 
Sbwriel. Ar hyn o bryd rydym 
ni’n edrych ar ffyrdd o leihau ein 
biliau ynni trwy edrych ar sut i 
beidio a gwastraffu ynni a hefyd 
ymchwilio i’r posibilrwydd o 
gynhyrchu ynni adnewyddol o 
egni’r haul. 

Mae’r ysgol bellach wedi ei 
gwobrwyo â statws Masnach deg 
am yr ail fl wyddyn. Mae’r faner 
yn chwifi o islaw ein baner Eco 
Ysgolion. 

Mae’r ysgol hefyd ar fi n ennill 
Cam 4 yng nghynllun Ysgolion 
Iach Ceredigion. Fe ddaeth 
cydlynydd y Sir, Cerys Humphreys 
i gwrdd â’r Cyngor Ysgol yn 
ddiweddar er mwyn gwerthuso 
cynnydd y broses hyd yn hyn. 
Enillwyd Cam 1 nôl yn 2004, Cam 
2 fl wyddyn yn ddiweddarach a 
Cham 3 yn 2007. Er mwyn ennill 
y Camau hyn, roedd yn rhaid 
cwblhau amryw o amcanion yn 
yr ysgol yn cynnwys agweddau 
ar Ddiogelwch, Yr Amgylchedd, 
Agweddau Corfforol, Bwyta’n Iach 
a chodi ymwybyddiaeth y plant o 
Gyffuriau yn ein Cymuned. Mae 
Cam 4 yn canolbwyntio ar wella a 
datblygu Gweithle Iach.

Chwaraeon

Ar y 14eg o Ebrill, bu tîm 
pêl-droed bechgyn a merched 
yr ysgol yn cystadlu ym 
mhencampwriaeth Yr Urdd ar 
gaeau Blaendolau. Cystadleuaeth 
rhwng holl ysgolion Ceredigion 
oedd hon; ac yr oedd ansawdd 

Cerys Humphreys yn cyfarfod gyda’r Cyngor Ysgol

Rhai o’r plant yn mwynhau’r gweithgareddau difyr yn Llangrannog.

Derbyn dwy faner newydd er mwyn hyrwyddo’r ysgol, am yr ail waith yn Ysgol Eco 
ac yn Ysgol Fasnach Deg

Dylan a Charlotte

y pêl-droed o’r safon uchaf. 
Ar ôl ennill tair gêm a cholli 
un, llwyddodd y merched 
i fynd ymlaen i’r rownd 
gyn-derfynol, ac er iddynt 
golli’r gêm hon, trechodd y 
merched Ysgol Aberaeron yn 
y gêm i benderfynu safl e 3ydd 
a 4ydd ac o ganlyniad cipio’r 
medalau am ddod yn drydydd 
yn y gystadleuaeth. Mewn 
grãp anodd iawn chwaraeodd 
y bechgyn yn neilltuol o dda; 
ond er ymdrechu’n galed ymhob 
gêm, ennill dwy a cholli dwy 
oedd yr hanes; ac o ganlyniad 
methu wnaethant i fynd ymlaen 
i’r rowndiau gyn-derfynol. 

Llongyfarchiadau mawr i 
chwaraewyr y ddau dîm am eu 
hymdrechion ardderchog.

Clwb Cant

Dyma ganlyniad Fis Mai:-
Lois Medi - ‘Dyffryn Cain’ 
Llandre - £25
Margaret Walker - ‘Mirella’ Y 
Borth - £15
Ann Jones – Trem-y-ddôl - £10

Gwefan yr Ysgol

Am fwy o wybodaeth a 
llwyth o luniau cliciwch ar www.
rhydypennau.ceredigion.sch.uk

YSGOL CRAIG YR WYLFA
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TASG Y TINCER
Gawsoch chi wyliau Pasg 
da? Roedd y tywydd yn 
braf iawn, felly gobeithio i 
chi gael cyfl e i grwydro a 
chwarae. Mae’n siãr bod nifer 
ohonoch yn brysur iawn 
yn paratoi at Eisteddfod yr 
Urdd sydd i’w chynnal yn 
Abertawe ar ddiwedd y mis. 
Ydech chi’n cystadlu, neu’n 
bwriadu mynd yno am drip? 
Rwy’n mwynhau mynd i 
faes yr Eisteddfod. Roeddem 
yn lwcus iawn y llynedd gan 
fod yr Eisteddfod ar stepen 
y drws, yn Llannerchaeron. 
Roedd hi’n ãyl dda iawn. Pob 
lwc i bawb o ddarllenwyr Y 
Tincer sy’n cystadlu!
Dyma pwy fu’n lliwio’r llun 
o Iesu Grist ar gefn asyn y 
mis diwethaf:
Morwen Bailey, Ynys Afallon, 
Y Borth; Gwion Hills, Dôl 
Cniw, Capel Bangor; Craig 
Edwards, 10 Penllwyn, Capel 
Bangor; Mackenzie Byrne, 
Ysbryd y Gors, Y Borth. 
Da iawn chi, wir. Roedd bob 
un o’ch lluniau’n hyfryd. Ti, 
Gwion, sy’n ennill y tro hwn, 
gyda dy liwiau llachar.
Mis Mai yw un o’m hoff 
fi soedd o’r fl wyddyn. Mae’r 
haf ar fi n dod, a’r dyddiau 
wedi ymestyn, ac mae dail y 
coed a’r blodau ar eu gorau. 
Rwy’n siãr bod yr adar 
yn canu’n uwch ym mis 
Mai! Ydech chi’n cytuno? 
Ysgrifennodd dyn o’r enw 
Eifi on Wyn sawl pennill yn 
sôn am fi s Mai – ‘falle eich 

bod chi wedi eu clywed nhw:
Gwn ei ddyfod mis y mêl, 
Gyda’i fi ri, gyda’i fl odau ...

Rwy’n hoff iawn o glychau’r 
gog, ac mae ‘na garpedi 
ohonyn nhw i’w gweld yn y 
goedwig. Beth am fynd am 
dro cyn bo hir, cyn iddyn 
nhw ddifl annu? Ysgrifennodd 
bardd arall, dyn o’r enw R. 
Williams Parry y tro hwn, 
gerdd am glychau’r gog,
Dyfod pan ddêl y gwcw, 
Myned pan êl y maent, 
Y gwyllt atgofus bersawr, 
Yr hen lesmeiriol baent ...

Y mis hwn, beth am liwio 
llun y blodau? Sylwch fod 
‘na sawl pilipala yno hefyd, 
cofi wch! Anfonwch eich 
gwaith at y cyfeiriad arferol, 
Tasg y Tincer, 46 Bryncastell, 
Bow Street, Ceredigion 
SY24 5DE erbyn 8 Mehefi n 
Mwynhewch eich gwyliau 
hanner tymor, a ta ta tan toc!

Amrywiaeth eang o 

lyfrau, cardiau,cerddoriaeth 

ac anrhegion Cymraeg.

Croesawir archebion gan unigolion

ac ysgolion

13 Stryd y Bont
Aberystwyth

01970 626200

Llety

Maes-y-môr
Aberystwyth

o £20 y noson
Ystafell yn unig . Teledu . Te a choffi  . 
Wi Fi am ddim . Parcio. Shed i feics

www.maesymor.co.uk
Ffon: 01970 639 270

Gwion Hills

Eich cigydd lleol
Pen-y-garn
Ffôn 828 447
Llun: 9-4.30

Maw-Sad 8.00-5.30
Gwerthir ein cynnyrch mewn 

rhai siopau lleol

CIGYDD 
BOW STREET
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